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Abstrakt 

Bakalářská práce se zaměřuje na vypracování podnikatelského záměru investiční 

činnosti reálné společnosti. Popisuje obecnou strukturu podnikatelského plánu, jeho 

druhy a specifikuje nejčastěji používané analýzy. Na základě teoretických poznatků 

zahrnuje praktické analýzy prostředí podniku. V poslední části této práce je 

specifikovaný investiční plán, jeho hlavní výhody a rizika.  Závěrem je konečné 

rozhodnutí o realizaci navrhované investice. 

Abstract 

The bachelor thesis is focuses on proposal of Entrepreneurial Intention of Investment 

Activity for real company. Describes a general structure of business plan, its types and 

specifies the most used analysis. Based on theoretical knowledges the practical analysis 

of company surrounding is included. In the last part of this thesis there is specified an 

investment plan, its main advantages and risks. In the conclusion there is a final 

decision about realization of proposed investment. 
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ÚVOD 

V dnešní době, kdy jsou podmínky pro odstartování svého vlastního podnikání velice 

jednoduché, vzniká v České republice každý rok obrovské množství nových firem. 

V roce 2015 to bylo 26 953, což je nejvíce od roku 2007. V tomtéž roce zároveň v ČR 

zaniklo nejvíce firem od roku 2011 (Bisnode, 2016). S tímto trendem se samozřejmě 

zvyšuje i číslo firem, které „nepřežijí“ ani svůj první rok na trhu. Mnoho společností se 

zakládá bez uvážení a bez propracovanějších plánu do budoucna. Absence finančního 

plánu, neuvědomění si hrozeb trhu a slabin zakládaného podniku, spolu s riziky, které 

na začínající podnikatele čekají, často posílají i velmi nadějné a nápadité firmy do 

hlubin finančních ztrát a dluhů. 

Podnikatelské plány jsou dnes hojně využívaným prostředkem k utřídění si myšlenek a 

posouzení, zdali má smysl danou podnikatelskou příležitost, či investici uvádět do 

reality. Firmy, které takovýmto dokumentem disponují, mají nad stávajícími a nově 

vznikajícími konkurenty velký náskok.   

Lidem a firmám s nápadem, může pro začátek stačit sestavit si seznam myšlenek a 

utřídit si tak všechny své nápady. Už takový seznam, můžeme považovat za jednoduchý 

podnikatelský plán. Když se bude zacházet víc a víc do detailů, bude se prohlubovat i 

studie podnikatelského záměru a může se tak jednoduše dostat až k plnému 

podnikatelskému plánu, se všemi náležitostmi.  

Sestavit kvalitní podnikatelský plán, vyžaduje pokročilé znalosti o financích, 

marketingu, analýzách trhu a strategickém plánování. I z tohoto důvodu využívají 

dnešní podnikatelé stále častěji externího dodavatele, který jim podnikatelský plán 

poskládá na míru. 

I přes snižování hodnoty a přínosů podnikatelských plánu, které se u mnoha lidí 

objevuje, je jasné, že je mnohem lepší mít při plavbě ve vodách byznysu kompas, než 

plout a nevědět kam.     
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CÍL A METODIKA PRÁCE 

Cílem této bakalářské práce je sestavení podnikatelského záměru pro investiční činnost 

společnosti Czech Nutrition, s.r.o. Společnost realizuje svou ekonomickou činnost na 

trhu s potravinovými doplňky pro fitness, a aby mohl být podnikatelský záměr sestaven, 

jsou definovány tyto dílčí cíle. 

 Pomocí strategické analýzy vnějšího prostředí identifikovat příležitosti a hrozby 

podniku. 

 Pomocí strategické analýzy vnitřního prostředí identifikovat silné a slabé 

stránky podniku. 

 Navrhnout a posoudit ekonomickou efektivnost možné investice. 

 Posoudit možnost doporučení navrhovaného podnikatelského záměru k 

realizaci 

V práci bude nejdříve popsán teoretický základ pro pochopení metody tvorby 

podnikatelských plánů a dílčích analýz.  

Poté budou na tomto základě vypracovány postupně vnější a vnitřní analýza okolí 

podniku. Pro aplikaci vnější analýzy makroprostředí, bude použita analýza SLEPT a pro 

mikroprostředí Porterův model pěti sil. K vnitřní analýze podniku bude využita metoda 

ve struktuře „7P“. Ze získaných informací bude sestavena SWOT matice, která bude 

představovat podklad pro navržení podnikatelského záměru s cílem zrychlení růstu 

společnosti a zvýšení tržeb. 

Nakonec bude vypracován samotný podnikatelský záměr. V něm bude na základě 

provedených analýz navrhnuto řešení pro rozvoj podniku, jakož i ekonomický rozbor 

návrhu, analýza možných rizik a finanční výhledy na následujících 5 let v pesimistické, 

realistické a optimistické variantě. Cílem je, aby byl návrh řešení ekonomicky výhodný 

a na základě toho mohl být doporučen k realizaci. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této části bude sepsána problematika podnikatelského plánu po stránce teoretické a 

bude sloužit jako teoretický základ pro analytickou a praktickou část. 

 

1.1 Podnikatelský záměr neboli business plán 

„Podnikatelský plán je písemný materiál zpracovaný podnikatelem, popisující všechny 

klíčové vnější i vnitřní faktory související se založením i chodem podniku“ (Koráb, 

Režňáková, Peterka, 2007, s. 11). 

Podnikatelský záměr se používá při komunikaci s cizími subjekty a zpracovává se jako 

predikce vývoje podniku. Zachycuje podrobné cíle podniku a cesty k jejich dosažení a 

díky rozpoznání hrozeb a příležitostí trhu umožňuje odhalit neproveditelnost nápadu 

nebo chybnou úvahu dříve, než se provede v praxi, a to se zbytečně obětovanými 

náklady. Takový dokument poskytuje v praxi informace pro majitele podniku, banky, 

investory nebo podnikový management (Šiman, Petera, 2010, s. 46). 

Shromažďuje všechny vlivy působící na podnik zevnitř či z vnějšku. Po přečtení 

podnikatelského záměru by měly být objasněny důvody reálnosti a dosažitelnosti 

záměru (Srpová, Svobodová, Skopal a kol., 2011, s. 14). 

„Business plán by měl být konkrétním vyjádřením záměru podnikatele, jeho business 

strategie a nástrojem pro její realizaci v každodenní praxi organizace. Strategie na 

všech úrovních by vždy měly reflektovat existující předpoklady pro podnikání, 

vyplývající z externího prostředí organizace, z její momentální interní situace a také 

konkrétní fáze životního cyklu“ (Červený, Fickbauer, Hanzelková a kol., 2014, s. 3). 

Podnikatelský záměr se sestavuje například při: 

 zakládání podniku, 

 přeformulování či změně cíle, poslání a vize podniku, 

 podstatných změnách vnějšího či vnitřního prostředí podniku, 

 potřebě externího kapitálu, 

 rozšiřování podniku (Šiman, Petera, 2010, s. 46) 
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1.1.1 Požadavky na podnikatelský záměr 

Podnikatelský záměr musí především vyzdvihovat v jednoduché a stručné formě 

výhody produktu respektive služby. Obecně by tedy neměl přesahovat 50 stránek a měli 

by mu porozumět i lidé bez hlubších technických znalostí. Investoři oceňují kritické 

zhodnocení slabých míst a rizik projektu, a co nejrealističtější pohled na budoucnost.  

Na druhou stranu je důležité upozornit i na silné stránky a konkurenční výhody 

projektu. Z finanční stránky musí prokázat, že je firma schopna dostat svým závazkům a 

zhodnotit rizikový kapitál investorů. Na vše je potřeba nahlížet přiměřeně optimisticky 

a zároveň nebýt příliš pesimistický. Přílišný optimismus by totiž mohl snížit 

důvěryhodnost záměru, na druhou stranu příliš pesimistický přístup může záměru ubrat 

na atraktivitě (Fotr, Souček, 2005, s. 309). 

1.1.2 Obecná struktura podnikatelského záměru 

Neexistuje žádná závazná struktura podnikatelského záměru. Každý adresát, ať už je to 

investor, banka či sám podnikatel, mohou mít vždy odlišné požadavky a mohou žádat 

rozličný rozsah a skladbu doložených dokumentů. Obecná struktura použita v této 

kapitole je jednou z mnoha možností a příkladem toho, co vše se může 

v podnikatelském záměru objevit (Srpová, Svobodová, Skopal a kol., 2011, s. 14). 

1. Titulní strana 

Úvodní strana obsahuje sumarizaci základních informací podnikatelského záměru. 

Autor zde většinou uvádí náležitosti jako například: 

 název projektu,  

 logo,  

 kontaktní údaje (Koráb, Režňáková, Peterka 2007, s. 36). 

Pro pořádek je na titulní stranu možno vložit i prohlášení: 

„Informace v tomto dokumentu jsou důvěrné a jsou předmětem obchodního tajemství. 

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována, kopírována nebo jakýmkoli 

způsobem rozmnožována nebo ukládána v tištěné nebo elektronické podobě bez 

písemného souhlasu autora“ (Srpová, Svobodová, Skopal a kol., 2011, s. 14). 
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2. Exekutivní souhrn 

Exekutivní souhrn je kapitola, která má za úkol podnítit zájem u investorů. Díky tomu, 

že exekutivní souhrn je prakticky stručné shrnutí podnikatelského záměru a jeho 

myšlenky, je téměř vždy jeho úkolem vzbudit zvědavost, aby si jej adresát přečetl jako 

celek. Píše se převážně až po úplném sestavení podnikatelského záměru a to v rozsahu 

okolo 2 stran (Koráb, Režňáková, Peterka, 2007, s. 36). 

„Prostřednictvím shrnutí podnikatel postihuje nejdůležitější složky svého podnikání a 

zaměřuje se na tyto body:  

 jméno a místo podnikání, 

 obchodní koncept,  

 prodávaný produkt/služba, 

 plněná potřeba na trhu, 

 konkurenční výhoda, 

 klíčové faktory úspěchu,  

 ziskovost, 

 momentální situace,  

 účel podnikatelského plánu, 

 potřeba investice“ (Jak sepsat podnikatelský plán, 2012). 

3. Popis podniku 

Popis podniku je kapitola, ve které je důležité přiblížit adresátovi základní informace o 

společnosti.  

Jednak je důležité zprostředkovat představu o tom, na jakém trhu se podnik pohybuje, 

jak je velký a jakých pokroků od určité doby dosáhl, a také o vizi, hodnotách, cílech a 

kapitálové struktuře (Jak sepsat podnikatelský plán, 2012). 

4. Průzkum a analýza tržního prostředí 

Vzhledem k obsáhlosti této části podnikatelského plánu bude průzkum a analýza tržního 

prostředí detailněji rozepsána v kapitole číslo 2.2. 
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5. Volba strategie 

Strategie, kterou si firma volí většinou na určité období, je spojena s dlouhodobými cíli, 

a tedy tím, jakého stavu chce firma dosáhnout. Nejčastěji se strategické cíle popisují 

metodou SMART. Cíl, který je SMART by měl splňovat následující: 

 S (stimulating) - stimulovat k dosažení nejlepších možných výsledků, 

 M (measurable) - ke zjištění naplnění či nenaplnění cíle, by měl vykazovat 

měřitelné hodnoty, 

 A (acceptable) - cíl by měli akceptovat všichni stakeholders, tedy ti, kteří 

mají cokoliv společného s firmou, 

 R (realistic) - být reálně dosažitelný, 

 T (timed) - být ohraničen časovým horizontem (Červený, Fickbauer, 

Hanzelková a kol., 2014, s. 16). 

  

 Obr. 1: Hierarchie firemních strategií (Červený, Fickbauer, Hanzelková a kol., 2014, s. 25) 

 

 Strategie korporátní (Vize a mise)  

Z korporátní strategie vychází všechny strategie následující.  

Vize - Vychází ze základních hodnot firmy a v krátkosti popisuje představy o 

budoucím obrazu firmy (Jakubíková, 2008, s. 20-21). 

Mise - Popisuje hlavní smysl existence firmy a vztahy k ostatním subjektům 

(Jakubíková, 2008, s. 20-21). 

 

 
Strategie   

korporátní 

Strategie obchodní 

Strategie funkční 
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 Strategie obchodní (Trhy a zákazníci) 

V obchodní strategii by měly být popsány strategické cíle pro jednotlivé 7P 

marketingového mixu a popsány cesty k jejich dosažení (Keřkovský, Vykypěl, 

2006, s. 189). 

 

 Strategie funkční (Řízení a rozvoj zdrojů) 

Navazuje na strategii obchodní a měla by konkretizovat a rozpracovat jednotlivé 

7P, a to například do podoby rozvoje lidských zdrojů, marketingu, IT atd. 

(Keřkovský, Vykypěl, 2006, s. 189) 

6. Výrobní plán 

Výrobní podniky ve svém podnikatelském plánu přidávají i kapitolu výrobní plán, na 

druhou stranu podniky nabízející služby mohou zahrnout plán obchodní. Tato kapitola 

se přidává, pokud nebyl výrobní, či obchodní proces podniku dostatečně popsán 

v kapitole popis podniku (Koráb, Režňáková, Peterka, 2007, s. 85-86). 

7. Marketingová strategie 

„Marketingová strategie v zásadě řeší tři okruhy problémů (tři typy rozhodnutí): 

 výběr cílového trhu, 

 určení tržní pozice produktu, 

 rozhodnutí o marketingovém mixu“ (Srpová, Svobodová, Skopal a kol., 2011, s. 

22-23). 

Vzhledem k vypracování rozšířeného marketingového mixu v analýze vnitřního 

prostředí podniku, budou tato 4P popsána spolu s rozšířenou verzí 7P (Srpová, 

Svobodová, Skopal a kol., 2011, s. 22-23). 

8. Vedení a lidé 

Cílem této kapitoly je informovat o všech lidech, kteří se v podniku nacházejí. Do 

detailu popsat jednotlivé pozice, jejich povinnosti, zodpovědnosti a pravomoci. Kapitola 

má také za cíl přesvědčit případné investory, že v podniku se nacházejí ty 

nejpovolanější osoby. Investoři v konečném důsledku nabízejí svůj kapitál právě těmto 

lidem. Tudíž není od věci vyjmenovat i zkušenosti jednotlivých členů managementu a 
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osobní kvality související se zdárným plněním cílů (Jak sepsat podnikatelský plán, 

2012). 

9. Finanční plán 

Cílem finančního plánu je zajistit, aby podnikatelský plán dával smysl po finanční 

stránce. Tedy aby byl k dispozici potřebný kapitál pro realizaci plánu, aby vykazoval 

potřebný zisk a aby byl z dlouhodobého hlediska finančně udržitelný. Měl by informace 

o finančních tocích a stavech rozpracovat pro jednotlivá období a pro varianty s různou 

mírou optimismu. Pesimistická varianta předpovídá zhoršení stávajících tendencí, 

realistická varianta kalkuluje se zachováním stávajících trendů a optimistická varianta 

počítá se zlepšením oproti současným tendencím. Pesimistická varianta předpovídá 

zhoršení stávajících tendencí, realistická varianta kalkuluje se zachováním stávajících 

trendů a optimistická varianta počítá se zlepšením oproti současným tendencím 

(Červený, Fickbauer, Hanzelková a kol., 2014, s. 152). 

Ve finančním plánu se může objevit množství tabulek a výpočtů a mimo jiné také: 

 shrnutí finančních potřeb podniku, 

 základní účetní výkazy pro různá období, jako: 

o cash-flow, 

o výkaz zisku a ztrát, 

o rozvaha, 

o analýza bodu zvratu, 

 shrnutí vlastních a cizích zdrojů (Koráb, Režňáková, Peterka, 2007, s. 88). 

10. SWOT matice 

SWOT matice je nástrojem k přehlednému shrnutí výstupů z mnoha analýz například 

7S, SLEPT, Porterův model pěti sil atd. (Jakubíková, 2008, s. 104). 

Název SWOT je akronymem čtyřech anglických slov: 

 S (strenghts) – silné stránky podniku, 

 W (weaknesses) – slabé stránky podniku, 

 O (oportunities) – příležitosti, 

 T (threats) – hrozby (Kozel a kol., 2006, s. 39). 
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SWOT analýzu můžeme rozdělit na dvě analýzy, a to na SW a OT. Jelikož faktory 

analýzy OT přicházejí z vnějšího prostředí, tedy makroprostředí a mikroprostředí, je 

výhodnější začínat od analýzy OT. Následně potom vypracovat analýzu SW, jejíž 

faktory přicházejí z vnitřního prostředí podniku (Jakubíková, 2008, s. 103). 

11. Hodnocení rizik 

K analýze a hodnocení rizik je vhodné použít přehlednou a sofistikovanou metodu 

RIPRAN. Metoda se skládá ze čtyř kroků: 

1) identifikace nebezpeční – sestavení seznamu nebezpečí v tabulce (viz tab. 1), 

2) kvantifikace rizik – určení pravděpodobnosti rizika, jeho dopadu na projekt a 

hodnoty rizika (viz tab. 1), 

3) reakce na rizika (viz tab. 3), 

4) celkové posouzení rizik (Doležal, Máchal, Lacko, 2012, s. 91). 

Tab. 1: Příklad tabulky pro kroky 1. a 2. krok (Doležal, Máchal, Lacko, 2012, s. 90-91) 

Číslo 

rizika 
Hrozba Scénář Pravděpodobnost 

Dopad na 

projekt 

Hodnota 

rizika 

1.      

 

  

Silné 
stránky 

Slabé 
stránky 

Příležitosti Hrozby 

Obr. 2: SWOT analýza (Koráb, Režňáková, Peterka, 2007, s. 48) 
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Tab. 2: Příklad tabulky pro 3. krok (Doležal, Máchal, Lacko, 2012, s. 93) 

Pořadové č. 

rizika 
Návrh na opatření 

-Předpokládané N 

-Termín realizace 

-Vlastník rizika 

Nová hodnota 

sníženého rizika 

1.    

Tab. 3: Verbální posouzení pravděpodobnosti výskytu rizika (Doležal, Máchal, Lacko, 2012, s. 91) 

Vysoká pravděpodobnost „VP“ nad 33 % 

Střední pravděpodobnost „SP“ 10-33 %  

Nízká pravděpodobnost „NP“ pod 10 % 

Tab. 4: Verbální ohodnocení míry dopadu na projekt (Doležal, Máchal, Lacko, 2012, s. 92) 

Velký nepříznivý dopad na projekt VD 

Střední nepříznivý dopad na projekt SD 

Malý nepříznivý dopad na projekt MD 

Tab. 5: Verbální hodnota rizika (Doležal, Máchal, Lacko, 2012, s. 92) 

Vysoká hodnota rizika VHR 

Střední hodnota rizika SHR 

Nízká hodnota rizika NHR 

Tab. 6: Tabulka pro přiřazení hodnoty rizika (Doležal, Máchal, Lacko, 2012, s. 92) 

 VD SD MD 

VP VHR VHR SHR 

SP VHR SHR NHR 

NP SHR NHR NHR 

12. Harmonogram realizace 

Harmonogram realizace nebo taky časový plán je rozpracování dílčích aktivit projektu, 

nejlépe do grafické podoby. Je možno k tomu využít různých tabulek s časovými 

milníky, ale mezi propracovanější a nejčastěji využívanou techniku patří například 

Ganttův diagram (Koráb, Režňáková, Peterka, 2007, s. 84). 
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13. Shrnutí a závěr 

Ve shrnutí by se mělo uvést celkové strategické zaměření projektu, a jak dopomáhá ke 

splnění dlouhodobých cílů firmy. Dále je potřeba odůvodnit, proč firma očekává od 

projektu úspěch. Nakonec je možno uvést jedinečné rysy firmy a stanovit požadavek na 

finanční zajištění projektu, spolu s uvedením vlastnického podílu firmy, který náleží 

jejím zakladatelům (Fotr, Souček, 2005, s. 308). 

14. Přílohy (smlouvy a jiné dokumenty) 

Do přílohy je možno vložit dokumenty, které mohou souviset s podnikatelským 

záměrem nebo samotnou podnikatelskou činností, např. finanční výkazy, fotografie 

produktu, smlouvy, výpis z obchodního rejstříku, reference nebo životopisy 

významných osobností firmy, výsledky a ukázky marketingových aktivit a výsledky 

prodejů (Fotr, Souček, 2005, s. 308-309). 

 

1.1.3 Dělení podnikatelských plánů 

Struktura a náležitosti podnikatelského záměru jsou závisle na mnoha faktorech, proto 

je lze dělit na několik skupin, ve kterých dochází k modifikacím a úpravám konečného 

dokumentu (Červený, Fickbauer, Hanzelková a kol., 2014, s. 8-9). 

Dělení dle adresáta podnikatelského plánu: 

a) Business plan je zpracován pro již existující firmu, 

b) Business plan je zpracován s cílem získat pro podnikání partnera, 

c) Business plan je zpracován pro banku (Červený, Fickbauer, Hanzelková a kol., 

2014, s. 8-9). 

Dělení dle rozsahu podnikatelského plánu: 

a) Elevator pitch 

Slouží k rychlé a efektivní ústní prezentaci podnikatelského záměru maximálně 

během 1 minuty (Co obsahuje podnikatelský plán, © 1997-2015). 
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b) Executive summary 

Jedná se o krátkou verzi podnikatelského záměru v maximální délce 1-2 strany 

A4. Je výstižný a předkládáme jej investorům a bankám pro základní 

představení firmy a obchodní příležitosti (Economia, a.s., Hospodářské noviny 

IHNED.cz, 2013). 

c) Zkrácený podnikatelský plán 

Rozsah i podrobnost dokumentu se pohybuje mezi executive summary a plným 

podnikatelským plánem a je určen pro první představení investorovi. (Co 

obsahuje podnikatelský plán, © 1997-2015). 

d) Plný podnikatelský plán 

Jsou v něm zastoupeny stejné položky jako v Executive summary, ale obsahuje 

detailní analýzy a popisy podniku. Rozsahem je nejdelší ze všech variant (Start 

Podnikání, 2016) 
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1.2 Průzkum a analýza tržního prostředí 

Každý podnik, který existuje, má své tržní prostředí, které ho ovlivňuje.  

Vzhledem k tomu, že trh je místo kde se potkává nabídka s poptávkou, je důležité, aby 

podnikatel svůj trh dokonale poznal a dokázal analyzovat proměnné, které jeho činnost 

mohou ovlivňovat. Nejzákladnější dělení tržního prostředí je na prostředí vnější a 

vnitřní (Jak sepsat podnikatelský plán, 2012). 

 

1.2.1 Analýza vnějšího prostředí 

Analýza vnějšího prostředí podniku zkoumá externí prostředí, ve kterém podnik působí 

a spočívá v nalezení příležitostí a hrozeb (Blažková, 2007, s. 53-54). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Obr. 3: Vnitřní prostředí podniku a rozdělení vnějšího prostředí (Jakubíková, 2008, s. 82) 

 

Takovéto prostředí se dá dále dělit na makroprostředí a mikroprostředí. 

„Makroprostředí obsahuje faktory (vlivy nebo také síly), které působí na mikroprostředí 

všech aktivních účastníků trhu, ovšem s různou intenzitou a mírou dopadu“(Jakubíková, 

2008, s. 82).   

Makroprostředí 

Mikroprostředí 

Vnitřní prostředí 
_________ 

Podnik 
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ANALÝZA MAKROPROSTŘEDÍ 

Makroprostředí je charakteristické tím, že zahrnuje vlivy, okolnosti a situace, které 

podnik může jen stěží ovlivnit nebo nemůže ovlivnit vůbec (Jakubíková, 2008, s. 82). 

Hlavním důvodem, proč se analýza makroprostředí provádí, je zjišťovat trendy, které se 

v makroprostředí objevují a predikovat jejich vývoj v budoucnosti. Při provádění 

analýzy makroprostředí musíme mít na paměti, že nás neovlivňuje pouze okolí nám 

nejbližší, ale také vlivy globální, tedy přicházející ze zahraničí (Kozel, 2006, s. 16-18). 

Pro přehlednější analýzu makroprostředí lze využít analýzy SLEPT. Název analýzy 

SLEPT je složenina počátečních písmen anglických slov, které označují pět hlavních 

oblastí, které by měly být analyzovány, a to: 

 S (social) - společensko-demografické faktory, 

 L (legal) - legislativní faktory, 

 E (Economic) - ekonomické faktory, 

 P (Political) - politické faktory 

 T (Technological) - technologické faktory (Červený, Fickbauer, Hanzelková a 

kol., 2014, s. 54). 

 

Analýza SLEPT se může objevovat i v různých modifikacích, jako je například analýza 

PEST, SLEPTE, PESTL a STEP. Jedná se ale vždy o stejný typ analýzy 

makroprostředí. U analýzy SLEPTE je však přidáno „E“ jako Environmental (životní 

prostředí) (Červený, Fickbauer, Hanzelková a kol., 2014, s. 54). 

Společensko-demografické faktory 

Trhy na kterých se firmy nacházejí, vytvářejí vždy lidé. Tito lidé tvoří poptávku po 

produktech, které firma nabízí a tak je zapotřebí sledovat základní demografické 

kategorie celé populace, ale i jednotlivých rodin (Kozel, 2006, s. 18). 

Z informací o kategoriích se tvoří segmenty, jako jsou například velikost a věková 

skladba obyvatel, migrace a hustota obyvatel, charakter rodin a domácností, rasová a 

národní struktura (Kozel, Mynářová, Svobodová, 2011, s. 26) 
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Jedná se o kategorie, které můžou přímo charakterizovat cílové zákazníky podniku. 

Mezi hlavní kategorie patří trendy ve společnosti, a z ní segmenty, jako například 

věková struktura populace, nákupní chování a vzorce (Dransfield, Needham, 2005, s. 

140). 

Legislativní faktory 

V analýze legislativních faktorů se hodnotí zákony a vyhlášky, ve kterých se promítá 

vliv státních orgánů. Stát v nich určuje požadavky (ekologické, hospodářské,  

bezpečnostní, jakostní, zdravotní), kterými se snaží chránit buď, výrobce nebo  

spotřebitele (Kozel, Mynářová, Svobodová, 2011, s. 27). 

Jelikož je ČR členem EU, je zapotřebí, aby si naše právní normy a normy evropského 

zákonodárství neodporovaly. Mezi hlavní oblasti norem patři například technické 

požadavky na výrobky, hygiena, hospodářská soutěž, hospodářská a měnová unie, 

ochrana průmyslového vlastnictví atd. (Kozel, 2006, s. 20-21). 

Ekonomické faktory 

Stav ekonomiky, ve kterém se stát nachází, výrazně ovlivňuje kupní a spotřební chování 

spotřebitelů. Má tedy vliv na kupní sílu a výdaje obyvatelstva (Kozel, 2006, s. 19-20). 

Faktory, které se zde například sledují a předvídají. 

 Inflace 

Růst inflace, který je rychlejší než zvyšování příjmů znamená, že se ve srovnání 

s minulým obdobím zvýšila cenová hladina. To má za následek snížení kupní 

síly spotřebitelů, firmy méně utrácejí a obráceně (Kozel, 2006, s. 19-20). 

 Monetární politika státu 

Sleduje se nabídka peněz v ekonomice, změny v měnovém kurzu, úrokové  

sazby (Červený, Fickbauer, Hanzelková a kol., 2014, s. 63). 

 Výše důchodu obyvatelstva 

Je ovlivněna především programem sociální podpory státu a úrovní průměrné 

mzdy (Kozel, 2006, s. 19-20). 

 Stadium ekonomického cyklu 

Zjišťuje se, v jakém stadiu se nachází trh nebo odvětví ve kterém se podnik 

nachází (Červený, Fickbauer, Hanzelková a kol., 2014, s. 63). 
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Politické faktory 

Zahrnují hlavně politické změny země, kde firma působí. Kdy například nástup nové 

vlády může zapříčinit změnu ve zdaňování firem nebo přivést nové regulace v oblasti 

podnikání (Dransfield, Needham, 2005, s. 140). 

Rozhodnutí vlád můžou v praxi určovat kritéria pro podnikání, a proto se při 

analyzování politických faktorů zkoumá následující: 

 předpokládané změny ve vládě, záměry nastupující vlády nebo přístup 

k fiskální politice státu, 

 možnosti budoucího zvyšování či snižování minimálních mezd nebo daňových 

sazeb, 

 možná rizika válek nebo nepokojů (Červený, Fickbauer, Hanzelková a kol., 

2014, s. 67). 

Technologické faktory 

Nejrychlejší změny se za poslední století odehrávají právě v této oblasti, a aby firma 

ustála konkurenční boj na trhu, musí sledovat nejen technologické změny ve svém 

odvětví, ale i v odvětvích, které s ním na první pohled nesouvisí (Kozel, 2006, s. 22-24). 

Nové technologické vymoženosti použité v procesech firmy pozitivně ovlivňují celý její 

průběh od výroby, až po servis zákazníkovi. Například technologie uplatněné ve výrobě 

mohou zvyšovat bezpečnost, ekologizaci práce a konkurenceschopnost. Nové 

informační technologie usnadňují komunikaci se zákazníky nebo dodavateli (Červený, 

Fickbauer, Hanzelková a kol., 2014, s. 68-69). 

 

ANALÝZA MIKROPROSTŘEDÍ 

Analýza mikroprostředí se zabývá prostředím, které podnik přímo obklopuje. Jsou to 

zejména nejvýznamnější konkurenti v odvětví, dodavatelé a odběratelé v odvětví, 

výkonnost a citlivost odvětví v dané hospodářské situaci. Tyto faktory mají na 

společnost silný vliv, a proto by měly být managementu dobře známy (Šiman, Petera, 

2010, s. 29). 
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Soubor firem, které nabízejí podobný produkt, je označován jako odvětví. Odvětví 

může být tvořeno více trhy (E. Porter, 1998, s. 5). 

Hlavním rozdílem mezi makroprostředím a mikroprostředím je, že firmy mohou svým 

aktivním přístupem ovlivnit vlivy, které na ně z mikroprostředí působí. Cílem této 

analýzy je rozpoznat síly a vlivy, které se v daném odvětví objevují a zjistit, jak působí 

na analyzovaný podnik. Nejčastěji prováděnou analýzou je Porterův model pěti sil. Jak 

název napovídá, jde o analýzu, kde se identifikuje 5 základních faktorů, a to 

vyjednávací síla dodavatelů a odběratelů, hrozba substitutů na trhu, možnosti vstupu 

nových konkurentů a soupeření již existující konkurence. Firma tak touto analýzou 

může efektivně zjistit, do jaké míry je tyto faktory ovlivňují a jak se proti těmto silám 

mohou bránit (Jakubíková, 2008, s. 83-84). 

Porterův model pěti sil 

Hrozba vstupu nových konkurentů do odvětví 

Možnosti vstupu nových konkurentů můžeme posoudit pouze odhadem na základě 

zhodnocení atraktivnosti trhu, úrovně současné konkurence, obtížnosti vstupu na trh 

z hlediska zdrojů a legislativy (Koráb, Režňáková, Peterka, 2007, s. 50). 

Hrozba substitutů 

Substituty jsou takové produkty nebo služby, které přinášejí zákazníkům podobnou 

přidanou hodnotu ve srovnání s podobně vyhlížejícím produktem nebo službou. 

Příkladem substitutů může být například použití autobusu a automobilu nebo návštěva 

kina a divadla (Johnson, Scholes, Whittington, 2008, s. 62). 

Soupeření existující konkurence 

Firmy musí mapovat svou konkurenci, její silné a slabé stránky a popřípadě je 

porovnávat se svými. Zjišťují jak velkým konkurentem a v jaké oblasti pro ně firmy 

jsou. Mohou jít i hlouběji a odhadovat jejich cíle a strategie. Konkurenci mohou 

analyzovat podle zvolených kritérií, jako například podíl na trhu, zisk, oblíbenost 

produktů, počet zákazníků, marketingový koncept atd. (Jakubíková, 2008, s. 86). 

Vyjednávací síla zákazníků 

Bez zákazníků by žádný podnik nemohl přežít. Někdy se stává, že zákazník má větší 

vyjednávací sílu, než jeho dodavatel a to má za následek například tvorbu speciálních 

strategii a cen pro konkrétní zákazníky (Johnson, Scholes, Whittington, 2008, s. 62). 
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Vyjednávací síla dodavatelů 

Firmy často stojí a padají se svými dodavateli a kvalitní dodavatel určuje kvalitu 

odběratele. Každá firma má několik dodavatelů na různé typy statků potřebných pro 

jejich činnost. Mohou to být dodavatelé energií, marketingových služeb, materiálu, 

obalů atd. Podniky obvykle u dodavatelů zajímá kvalita jejich produktů, ceny, postavení 

na trhu atd. (Jakubíková, 2008, s. 85). 

 

Obr. 4: Porterův model pěti sil (Michael Porter´s 5 forces model, 2011) 

  

Existující 
konkurence  
_________ 

Podnik 

Hrozba vstupů 
nových 

konkurentů 

Vyjednávácí 
síla zákazníků 

Hrozba 
substitutů 

Vyjednávací 
síla dodavatelů 
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1.2.2 Analýza vnitřního prostředí 

Vnitřní prostředí je takové, které má podnikatel možnost přímo ovlivnit (Jakubíková, 

2008, s. 20-21). 

Analýza ve struktuře „7P“ 

 Produkt (Product) 

Jedná se o jádro marketingu, jelikož produkt je nejpodstatnější složkou 

nabídky a uspokojuje potřeby firemních zákazníků. Jsou zde rozvedeny 

otázky typu: 

- které produkty budeme a nebudeme vyrábět, 

- které nové produkty uvedeme na trh, 

- jak pojmeme balení, design, značku a dodatečné služby k produktu, 

- jaký bude životní cyklus produktu (Srpová, Svobodová, Skopal a 

kol., 2011, s. 23-24). 

 Propagace (Promotion)  

Propagace rozvádí a navrhuje způsoby, jak upozornit na firmu a její 

produkty. Propagace se může provádět různými technikami, jako například: 

- advertising (reklama), 

- sales promotion (podpora prodeje), 

- public relations (vztahy s veřejností), 

- personal selling (osobní prodej), 

- direct marketing (přímý marketing) (Kazmi, Batra, 2008, s. 479). 

 Cena (Price)  

Cena ovlivňuje nákupní chování spotřebitelů a podle toho jakou cenu 

danému produktu nastavíme, určíme si tak i spektrum spotřebitelů a svojí 

konkurenční pozici. Při tvorbě ceny přihlížíme k následujícím faktorům: 

- náklady, 

- poptávka, 

- firemní cíle a firemní cenová politika, 

- právní a regulační opatření, 

- konkurence (Srpová, Svobodová, Skopal a kol., 2011, s. 24). 
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 Distribuce (Place) 

Zahrnuje metody a cesty, jak dostat produkt ke konečnému zákazníkovi. 

Taktéž je možné dívat se na distribuci z hlediska toho, kdy uvést na trh nový 

produkt nebo kdy aplikovat změny. Například u jednoho produktu může být 

jeho vypuštění výhodnější mimo hlavní sezónu a u jiného tomu může být 

naopak (Williams, Curtis, 2008, s. 145). 

 Lidské zdroje (People) 

Lidé se přímo podílejí na tvorbě produktu. Bod lidské zdroje zkoumá 

současné i budoucí možné pracovníky a zaměstnance (Hanzelková, 

Keřkovský, Mathauser a kol, 2013, s. 100). 

 Procesy (Process) 

Rozvádějí například proces objednání zboží od dodavatele, proces 

skladování, způsoby dodání zboží k zákazníkům a komunikaci s nimi, toky 

informací v podniku atd. (Dann, Dann, 2011, s. 112). 

 Plánování (Planning) 

Poslední bod se věnuje organizaci a plánování ve firmě. Je zde často 

popisována i firemní kultura a způsob řízení podniku (Hanzelková, 

Keřkovský, Odehnalová a kol., 2009, s. 41). 
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1.3 HODNOCENÍ PODNIKOVÝCH INVESTIC 

Efektivita investic se v praxi hodnotí metodami dynamickými a metodami statickými. 

Ty se od sebe liší hlavně tím, že metody dynamické berou v úvahu i časový faktor. 

Jinými slovy, berou v úvahu fakt, že výnosy přijaté z časového hlediska dříve jsou pro 

firmu cennější, než výnosy přijaté později. Jejich úkolem je zhodnotit přínos 

investičních projektů (Wöhe, Kislingerová, 2007, s. 497). 

1.3.1 Metoda čisté současné hodnoty 

Je nejpoužívanější metodou ke stanovení efektivnosti investice a patří mezi metody 

dynamické. Jednotlivé roční hotovostní toky CF se na svou diskontovanou hodnotu 

převedou pomocí diskontní sazby. Realizace projektu se bude konat, pokud bude rozdíl 

mezi kumulovanými diskontovanými hodnotami a prostředky vynaloženými na 

investici kladný, tedy ČSH > 0 (Jindřichovská, 2013, s. 39). 

1.3.2 Metoda doby návratnosti 

Tato metoda měří, za jakou dobu se vynaložené prostředky na investici vrátí. Aby byla 

doba návratnosti přijatelná, musí být kratší než životnost projektu. Investice se považuje 

za splacenou v okamžiku, kdy je hodnota celkových diskontovaných CF projektu 

kladná (Jindřichovská, 2013, s. 42-43). 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V této části bude popsána společnost, pro kterou bude vypracován podnikatelský plán. 

Dále v ní budou provedeny potřebné analýzy a úvahy, které budou základním stavebním 

kamenem pro praktickou část a sestavení samotného podnikatelského plánu. 

 

2.1 Informace o společnosti 

Obchodní firma:  Czech Nutrition, s.r.o. 

Právní forma:   Společnost s ručením omezeným 

Sídlo:    Brno-Bohunice, Spodní 673/8, PSČ 625 00 

Datum vzniku:  14. 7. 2015 

IČ:    04242599 

DIČ:    CZ04242599 

Kapitál   Základní kapitál 200.000 Kč  

Předmět podnikání:  Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3  

živnostenského zákona 

Webové stránky:  www.czechvirus.cz 

2.2 Popis činnosti společnosti 

Czech Nutrition, s.r.o. je česká společnost zabývající se výrobou a prodejem vlastních 

potravinových doplňků pro fitness a zdravý životní styl. Pod vlastní značkou Czech 

Virus prodávají potravinové doplňky konečným spotřebitelům. Je to mladá firma, která 

si chce své zákazníky vytvořit a udržet nebývalou kvalitou a transparentním složením 

nabízených výrobků. Společnost vznikla jako reakce na objevení díry na trhu, kdy byla 

převážná část nabídky charakterizována spíše netransparentností, a i za nekvalitní 

výrobky se platily nemalé částky. Sídlo se nachází v Brně, kde má společnost 

skladovací a kancelářský prostor. 

2.3 Současný vývoj společnosti 

Společnost Czech Nutrition, s.r.o. roste rychlým tempem. Z roku 2015 na rok 2016 

vyrostla, co se týče tržeb, o 40 %. Značka produktů Czech Virus cílí na lidi zabývající 

se posilováním a zdravým životním stylem ve věku od 16 do 30 let. Značka Czech 
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Výroba 

Czech 
Nutrition 

Obalové 
materiály 

Základní 
suroviny 

Virus existovala už před založením společnosti, jelikož majitelé společnosti podnikali 

jako OSVČ, což při tržbách a obratu v prvních letech bohatě stačilo. S přibývajícími 

zákazníky rostly i tržby a počet objednávek, a tak byli nuceni vytvořit firmu a zapsat se 

do obchodního rejstříku jako Czech Nutrition, s.r.o. a s tím se stali i plátci DPH. 

2.4 Výrobní plán 

Společnost kumuluje tržby z prodeje potravinových doplňků. Soustředí se na menší 

počet druhů než jiné firmy, ale ze základních kategorií figuruje alespoň 1 zástupce. 

V současném stavu nemá podnik vlastní výrobní linku, ale všechny produkty si nechává 

na sklad dovážet už hotové a připravené k expedici. Obecně výroba všech 

potravinových doplňků začíná objednáním základních surovin. Např. pro proteinové 

koktejly se objednává mléčná syrovátka a pro specifičtější aminokyselinové výrobky se 

objednávají jednotlivé aminokyseliny. Přidávají se i různá umělá nebo přírodní sladidla. 

Je také potřeba objednat plastové dózy, do kterých se bude směs sypat a odměrky, 

kterými si bude uživatel své drinky odměřovat. Tyto základní suroviny a příslušenství 

se svezou k dodavateli, který podniku zajišťuje jejich míchání. Ke smíchání se používají 

potravinářské homogenizátory, do kterých se v daném pořadí nasypou základní 

suroviny v poměru odpovídajícímu požadovanému složení výsledného produktu. Ty 

zajistí pečlivé promíchání a sjednocení velikosti částeček ve směsi, aby se rozmíchané 

ve vodě neusazovaly. Poté se dózy naplní výslednou směsí a hotový produkt putuje do 

skladu Czech Nutrition. Tento proces trvá minimálně 10 pracovních dní a při 

nedostatečných kapacitách dodavatele výroby může trvat i více než 30 pracovních dní. 

 

  

Obr. 5: Schéma současného dodávkového procesu (Vlastní zpracování) 
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2.5 SLEPT analýza 

V následující tabulce je vypracovaná analýza makroprostředí pomocí SLEPT analýzy. 

Hrozby jsou označeny písmenem T a příležitosti písmenem O. Jednotlivě přiřazené 

číslice značí jejich pořadí. 

 
Tab. 7: SLEPT analýza (Vlastní zpracování) 

Faktory Analýza dosavadního vývoje Předpokládaný vývoj 

Společensko-demografické faktory 

Stárnutí 

obyvatel ve 

věku 16-30 

let                                                

(T1) 

Podle nízké varianty prognózy 

populačního vývoje ČR (2010) se v 

letech 2008-2015 snižuje počet 

obyvatel v rozmezí 16-30 let věku. 

Nízká varianta je ve srovnání se 

skutečností nejpřesnější. Zástupci této 

skupiny tvoří 90% zákazníků firmy. 

Podle nízké varianty prognózy 

populačního vývoje ČR (2010) bude v 

letech 2016-2019 tento trend 

zachován. Počet obyvatel ve věkové 

skupině 16-30 let se ve srovnání s 

rokem 2015 sníží do roku 2019 

přibližně o 166.011, což je snížení o 

cca 9%. 

Trend 

zdravého 

životního 

stylu               

(O1) 

O zdravý životní styl se zajímá stále 

více lidí. Podle Google Trends má 

toto slovní spojení ve světovém 

vyhledávání růstovou tendenci. Po 

srovnání počtu prodaných Wellness 

produktů za roky 2010 a 2015 

vyplývá, že došlo k nárůstu prodejů 

těchto produktů. 

Průzkum zmiňovaný v časopisu 

Forbes ukazuje, že stále více mladých 

lidí je ochotno připlatit si za 

kvalitnější a zdravější produkty. 

MŠMT se od roku 2012 více věnuje 

posilování trendu zdravého životního 

stylu ve školách, což se může často 

promítnout i do změny stravování 

celých rodin. 

Vyšší 

zájem o 

kvalitní 

složení 

potravin                           

(O2) 

V ČR obecně roste vzdělanost 

obyvatelstva. V roce 1980 mělo jen 

základní vzdělání 45% obyvatel a v 

roce 2011 to bylo 18%. Ostatní 

studovali dále. Vysokou školu mělo v 

roce 2011 vystudovanou 12% občanů 

a oproti roku 1980 je to značný 

nárůst. 

Předpokládá se, že trend zvyšování 

úrovně vzdělání obyvatel ČR bude i 

nadále růst. Takto vzdělání lidé 

dosahují vyšších příjmů a mohou si 

dovolit rozhodovat se o nákupu na 

základě kvalitního složení a nejsou 

ovlivnění jen cenou. 

Legislativní faktory 

Zákoník 

práce a 

ochrana 

zaměst-

nanců                                    

(T2) 

Podniky musí při zaměstnávání 

pracovníků splňovat legislativní 

požadavky. Práva a povinnosti plynou 

ze zákoníku práce (zákon č. 262/2006 

Sb.), nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 

kterým se stanoví podmínky ochrany 

zdraví při práci aj. Podle těchto 

požadavků se musí zajistit bezpečné 

podmínky na pracovišti, umožnit 

zaměstnancům přestávky dle §88 a 

§89, zákona č. 262/2006 Sb. a brát 

ohled i na povinnosti a práva plynoucí 

z NOZ. 

Zákoník práce a další legislativní 

požadavky prochází každoročně 

novelami. Tyto změny ovlivňuje 

sestavení a orientace vlády a mohou 

být výhodné buď pro zaměstnavatele, 

nebo pro zaměstnance. Zajištění 

správných pracovních podmínek a 

stavu pracoviště může pro malé, 

rozvíjející se podniky znamenat 

náklady navíc. Tyto náklady můžou 

zásadně ovlivnit rychlost růstu a 

směřování finančních prostředků 

podniků. 
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Hygiena 

v potrav. 

průmyslu                                    

(T3) 

Jelikož se jedná o odvětví výroby 

potravin, musí výrobní a skladovací 

prostory splňovat hygienická 

pravidla. Na dodržování pravidel 

dohlíží jednotlivé KHS (krajské 

hygienické stanice) a za porušení 

může následovat pokuta do výše 

2.000.000 Kč. Například osoba 

přicházející do styku s potravinami 

musí mít zdravotní průkaz. 

Potravinářská komora ČR klade 

daleko větší bezpečnostní nároky, než 

je tomu v jiných zemích EU. 

Potravinářské provozy v ČR musí 

splňovat i nařízení Evropské unie. 

Např. nařízení komise ES č. 

2073/2005, která ukládá sledovat 

úroveň sanitace výrobních zařízení. 

Dalším je nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, 

jehož cílem je zajistit ochranu 

spotřebitele s ohledem na bezpečnost 

potravin. Zvyšující se počet 

hygienických nařízení a vyhlášek nutí 

podniky k častějším kontrolám a 

sanitaci výrobních prostor a zařízení, 

vedoucí k prostojům v produkci. 

Ekonomické faktory 

Nízké 

úrokové 

sazby               

(O3) 

Základní sazby vyhlašované ČNB 

jsou již od roku 2012 na rekordních 

minimech. 2T Repo sazba dosahuje 

0,05 %, Diskontní sazba rovněž 

0,05% a sazba Lombardní je 

nastavena na 0,25 %. Takto nízké 

sazby se odráží na úrokových sazbách 

hypoték a úvěrů. Ty jsou rovněž na 

svých minimech, což podporuje 

investiční činnost subjektů. 

Úrokové sazby se v roce 2015/2016 

pohybují blízko svého dna. Prognóza 

ČNB předpokládá nárůst sazeb od 

prvního čtvrtletí 2017. Tento fakt se 

spolu s plánovaným zvyšováním 

úroků bank může odrazit na ceně 

úvěrů po skončení jejich fixace. 

Klienti tak mohou mít do budoucna 

problémy s navýšením úroků, 

potažmo vyšší splátkou úvěru. 

Zvyšování 

průměrné 

mzdy v ČR                             

(T4) 

Průměrná mzda v ČR se meziročně 

stále zvyšuje. Z roku 2013 na 2014 to 

bylo o 2.4 % tedy 25.686 Kč. V roce 

2015 se podle ČSÚ průměrná mzda 

meziročně dále zvyšovala na 26.072 

Kč. 

Podle ČNB se bude nezaměstnanost 

ČR v roce 2016 dále snižovat až k 5%, 

což povede k dalšímu růstu mezd. 

Průměrná hrubá mzda za rok 2016 by 

se tak mohla v ČR dostat až na 27.000 

Kč. Hlavním důvodem bude oživení 

ekonomiky, s tím nárůst zakázek a 

rostoucí boj o zaměstnance. 

Nízké ceny 

elektřiny            

(O4) 

Cena silové elektřiny na burzách v 

posledních letech nabrala klesající 

trend. Začátkem roku 2013 se 

obchodovala za cenu 1 125.04 

Kč/MWh a na začátku roku 2016 to 

bylo již za 630.92 Kč/MWh. Skupina 

ČEZ reagovala, na snižování cen 

elektřiny na energetické burze, 

snížením ceny elektřiny pro své 

koncové zákazníky o 15% od roku 

2014. 

Nejen pokles ceny hnědého a černého 

uhlí a emisních povolenek, ale i rozvoj 

obnovitelných zdrojů v Německu tlačí 

ceny silové elektřiny dolů. Proto se v 

následujících pěti letech neočekává na 

trhu se silovou elektřinou výraznější 

tlak na zvýšení cen. Je tak stále 

možné, že pro konečné spotřebitele se 

budou ceny tarifů energetických 

společností snižovat.  
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Politické faktory 

Podpora 

malého a 

středního 

podnikání       

(O5) 

Programy a dotace pro malé a střední 

podniky mohou firmy získat jak z 

fondů EU (např. Evropský fond pro 

regionální rozvoj) nebo jako podporu 

ministerstva průmyslu a obchodu přes 

operační program Podnikání a 

inovace pro konkurenceschopnost. V 

letech 2007-2013 vypsalo 

ministerstvo průmyslu a obchodu 

celkem 15 programů podpory, z nichž 

mohou žadatelé spolufinancovat své 

projekty v oblasti inovací, rozvoji 

firmy a odstartování podnikání. 

Na období 2014-2020 představilo 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

celkem 24 programů podpory v rámci 

Operačního programu Podnikání a 

inovace pro konkurenceschopnost. Z 

Evropských strukturálních a 

investičních fondů se operační 

program Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost řadí na 3. místo 

z pohledu množství alokovaných 

financí. Např. v programu podpory 

Technologie mohou podniky dostat 

dotaci 35 % / 45 % a to v hodnotě 

 0,1 - 20 mil. Kč. 

Zvyšování 

minimální 

mzdy v ČR                            

(T5) 

S klesající mírou nezaměstnanosti, 

která se v současné době pohybuje 

okolo 6%, provádí stát kroky k 

nastavení její optimální hodnoty. 

Používá k tomu právě růst minimální 

mzdy. Následkem takového 

zvyšování je, že méně vzdělaní lidé s 

nízkou kvalifikací, jejichž práce je 

oceněna pod minimální mzdu, 

nebudou moci být zaměstnáni. 

Minimální mzda byla od 1. 1. 2016 

zvýšena na 9.900 Kč, což je nárůst od 

roku 2007 o 1.900 Kč. 

Podle vyjádření premiéra Bohuslava 

Sobotky by se měla v dalším období 

minimální mzda dále zvyšovat až na 

11.000 Kč. Zvyšování minimální 

mzdy může mít na zaměstnavatele 

negativní dopad, jelikož při zvýšení 

minimální mzdy jsou nuceni zvyšovat 

i mzdy ostatní. 

Snížení 

sazby DPH                 

(O6) 

V ČR existují 3 sazby DPH - základní 

21% sazba, první snížená 15% sazba 

(tyká se i doplňků stravy) a druhá 

snížená 10% sazba. 10% sazba byla 

zavedena 1. 1. 2015 a podle Přílohy 

č.3a k zákonu č. 235/2004 Sb. se 

vztahuje na knihy léčiva a kojeneckou 

výživu. 

Jako za jeden z prvních náznaků 

postupného snižování sazeb DPH se 

považuje zavedení 10% sazby DPH. 

Fakt, že Od 1. 7. 2016 má navíc tato 

sazba platit i na točené pivo a 

nealkoholické nápoje jako restaurační 

službu je dalším krokem k 

postupnému přechodu na systém 

sazeb základní 21% a jedné snížené 

10%. Je možné předpokládat, že zboží 

podléhající první snížené sazbě bude 

nově podléhat sazbě 10%. 
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Politická 

nestabilita 

ČR                                      

(T6) 

Pro podnikání je žádoucí, aby v zemi 

vládla politická stabilita. Při častých 

změnách vlád a střídání levicově a 

pravicově orientovaných stran v čele 

státu, dochází k nejistotě a 

dlouhodobé plány společností mohou 

být výrazně ovlivněny např. změnou 

ve zdaňování podnikatelů apod. Dalo 

by se tvrdit, že poslední 2 roky, kdy 

působí nově sestavena vláda, byly pro 

ČR úspěšné. Pro podnikatele přibyly 

další byrokratické povinnosti, jako 

například EET nebo kontrolní hlášení 

DPH. 

Poslední předčasné volby do 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

2013 ukázaly, že občané ČR by uvítali 

ve vedení státu spíše levicové strany. 

Mezi první ČSSD a třetí KSČM 

proniklo centristické hnutí ANO 2011. 

Do roku 2017 by měla v čele státu 

působit vláda sestavena z ČSSD, 

KDU-ČSL a ANO 2011. Je také 

otázkou, jestli nebudou znovu 

vyhlášeny předčasné volby nebo které 

body ze schváleného programu vláda 

prosadí. Levicová orientace vlády s 

sebou pro podnikatele nese podstatná 

rizika, jako je například zpřísnění 

zdanění právnických osob. 

Technologické faktory 

Prodej 

zboží 

online               

(O7) 

Nakupování přes internet je v 

posledních letech stále v rozkvětu. V 

ČR v roce 2015 vzrostly celkové 

tržby internetových obchodů na 81 

mld. Kč, tj. růst o 21 % od roku 2014. 

ČR tak patří v e-commerce ke špičce 

a postupně se do online nakupování 

dostávají i potraviny. V kategorii 

sport jsou podle počtu kusů 

nejprodávanější doplňky stravy. 

V dalších letech se stále počítá s 

růstem popularity internetového 

nakupování. Stále více spotřebitelů 

navštěvuje e-shopy přes mobilní 

zařízení, konkr. je to 31% z celkových 

návštěv. E-shopy s responzivním 

webdesignem mají proto výhodu, 

jelikož jejich prostředí je pro 

zákazníka příjemnější. Tím naše 

společnost disponuje. 

Kvalitnější 

doručovací 

služby                      

(O8) 

S rozvojem e-commerce je spjat i 

doručovací systém. V této oblasti se 

od dob, kdy v ČR bylo možno doručit 

zásilku pouze pomocí České pošty, 

nastalo mnoho změn. Přibyly 

společnosti typu PPL, DPD a další. 

Vznikají místa jako Zásilkovna a 

Uloženka, kde si zákazník může zboží 

pohodlně vyzvednout. 

Podle testů na doručování zásilek 

pomocí dronů, můžeme pozorovat 

iniciativu inovování a zrychlování 

těchto služeb. V ČR budou vznikat 

další alternativy doručování a další 

místa sloužící k osobnímu odběru typu 

DPD Parcel Shop v okolí bydliště 

zákazníka. Takový osobní odběr 

zásilky je v ČR stále oblíbenější. 

Výzkum a 

vývoj 

technologi

e potravin                     

(O9) 

V oblasti výroby potravinových 

doplňků se vytváří stále nové 

technologie výroby a nalézají se cesty 

k vytvoření uživatelsky 

přijatelnějšího produktu. Například 

nejmodernější metoda Cross Flow 

Microfiltration, kde jde především o 

maximální zachování účinných látek. 

Postupem času budou vyvíjeny nové 

variace receptur produktů s různými 

účinky. Vzhledem k rostoucím 

požadavkům zákazníků na kvalitu 

produktů bude možnost prosadit se 

s vylepšenými produkty, které zajistí 

spotřebitelům vyšší užitek a 

sportovcům maximální výkon.  
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2.6 Porterův model pěti sil 

V tabulce níže je popsáno mikroprostředí podniku pomocí Porterova modelu pěti sil. 

Hrozby jsou označeny písmenem T a příležitosti písmenem O. Jednotlivě přiřazené 

číslice značí jejich pořadí. 

Tab. 8: Porterův model pěti sil (Vlastní zpracování) 

Porterův model pěti sil 

Hrozba vstupu nových konkurentů 

Na český trh vstupuje každým rokem stále více značek zahraničních firem, které zde 

mají své distributory. Převážně se jedná o firmy z USA a Německa. Ty mají mnohdy 

problém se složením produktů, jelikož povolené množství složek ve směsi se může v 

jednotlivých státech lišit. (T7) Obecně při vstupu začínajících firem do odvětví není 

zapotřebí disponovat velkým počátečním kapitálem, jelikož při výrobě je velká 

možnost využít outsourcing a nechat si do skladu dodat již hotový produkt s 

unikátním složením. Dalo by se říct, že při počáteční investici pod 100.000 Kč je 

možno vyrobit první produkty a dobře mířeným a efektivním online marketingem je i 

prodat (T8). 

Hrozba substitutů 

Portfolio výrobků, které společnost Czech Nutrition, s.r.o. pod svou značkou CZECH 

VIRUS spotřebitelům nabízí, se dá dělit na 2 základní kategorie: potréninkové a 

předtréninkové přípravky. Potréninkové přípravky jako BCAA a proteiny nabízí 

sportovci rychlejší a kvalitnější regeneraci. Díky technologiím lze složité bílkoviny 

upravit na jednodušší aminokyseliny, které urychlí proces regenerace v organismu po 

výkonu. Ty jdou díky svým vlastnostem jen těžko nahradit (O9). Mezi předtréninkové 

patří různé kofeinové formule s přídavkem dalších stimulujících látek pro zajištění 

maximálního výkonu. Ty může méně náročný spotřebitel nahradit například silnou 

kávou nebo energetickým drinkem. Volba substitutů těchto nadstandartních produktů 

je typická spíše pro zákazníky z řad mladých studentů a skupin s nízkým příjmem 

(T9). 

Soupeření existující konkurence 

Konkurence je v tomto odvětví obrovská. Na českém trhu patří mezi nejprodávanější 

značky Extrifit, Nutrend a Amix. Největší podíl zákazníků patří právě těmto firmám, 

přičemž zbývající část zákazníků upřednostňuje značky jiných, menších firem, ke 

kterým patří i CZECH VIRUS od Czech Nutrition, s.r.o. Vzhledem k početné 

konkurenci se firmy snaží udržet své zákazníky čistými praktikami, ale mnohdy se 

soupeří i nečistě. Několikrát do roka přicházejí na Potravinářskou komoru ČR 

anonymní tipy na namátkové kontroly hygieny a složení produktů. Dokonce jsou 

uměle vyvolávány mediální skandály, aby docházelo k pošpinění konkurence. 

Soupeří se také cenou a větší značky sponzorují sportovce, kteří svými aktivitami a 

úspěchy mnohdy dokáží přetahovat zákazníky (T10). 
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Vyjednávací síla zákazníků 

Zákazníci společnosti Czech Nutrition, s.r.o. jsou zejména koneční spotřebitelé. Ti, 

jelikož mají na výběr z mnoha značek a cenových relací, disponují velkou 

vyjednávací silou. Firmy jsou tak zákazníky tlačeni k nižším cenám nebo vyšší 

kvalitě produktů. Jakékoliv odlišnosti ve složení výrobků nebo skandál spojený se 

značkou a sponzorovaným sportovcem, řeší zákazníci zavrhnutím značky a 

upřednostněním jiné (T11). Na druhou stranu produkty značky CZECH VIRUS patří 

k těm, které jsou vnímány jako kvalitní a transparentní. I z toho důvodu zákazníci 

jiných firem upřednostňují stále více právě naši firmu (O10). 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Největší počet dodavatelů základních surovin je z Evropy. Na jejich straně je smluvní 

síla vysoká, jelikož jejich suroviny vlastní všechny důležité certifikace a splňují 

požadavky firmy Czech Nutrition na kvalitu. Tímto se liší od většiny možných 

dodavatelů na trhu. Hlavní dodavatel výroby poskytuje své služby většímu množství 

firem a tak je podnik závislý na jeho kapacitách, pořadí objednávek a cenách těchto 

služeb. Takto specifické požadavky ze strany Czech Nutrition totiž nedokáže 

uspokojit v ČR mnoho podniků (T12). 

2.7 Analýza ve struktuře 7P 

Analýza vnitřního prostředí podniku je zpracována pomocí metody 7P v následující 

tabulce. Slabé stránky jsou označeny písmenem W a silné písmenem O. Jednotlivě 

přiřazené číslice značí jejich pořadí. 

Tab. 9: Analýza ve struktuře 7P (Vlastní zpracování) 

Analýza ve struktuře 7P 

P
r
o
d

u
c
t 

Portfolio produktů společnosti Czech Nutrition, s.r.o. je relativně úzké. Nabízí 

svým zákazníkům jak předtréninkové, tak potréninkové suplementy, avšak v 

každé kategorii disponuje jen základními druhy (W1). 

Všechny produkty, které firma nabízí, jsou vyráběny v ČR u certifikovaného 

výrobce, se kterým je konzultována zdravotní nezávadnost složení výrobku (S1). 

Velký důraz je kladen na odlišení složení produktů od konkurence a tím i na 

nekompromisní kvalitu všech nabízených produktů (S2). 

Zákazník může bez problému rozkrýt patentové složení produktů a má kontrolu 

nad tím, co přesně konzumuje (S3). 

Balení produktů se vizuálně příliš neodlišují od konkurenčních a některé jsou 

dodávány v uživatelsky nepohodlném balení (W2). 

P
r
o
m

o
ti

o
n

 

K propagaci značky je využíván především online marketing, přičemž největší 

zastoupení má emailový marketing, sociální sítě, PPC kampaně a videa atletů. 

Jedná se o formu cílení na místa, kde se nejvíce pohybuje cílová skupina (S4). 

Na to, jak je značka mladá, je spojena se sponzorovanými sportovci, kterým 

roste popularita na poli fitness (S5). 

Není vytvořený věrnostní systém, který by tvořil stálou klientelu (W3). 
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P
r
ic

e 

Jelikož je proteinový koktejl vyroben z nejkvalitnějších surovin, jsou náklady na 

jejich pořízení vyšší než u konkurence a tvoří podstatnou část ceny produktu 

(W4). 

Vlastní náklady výroby tvoří 72% celkové ceny a jsou navýšeny především 

kvůli 30% marži dodavatele a komplikované dopravě od dodavatele surovin do 

skladu naší firmy (W5). 

Cena se tvoří hlavně podle průměrné ceny na trhu, která je zákazníky tlačena 

dolů (W6). 

Cena produktů značky Czech Virus se na trhu pohybují nad průměrem, působí 

však luxusním a kvalitním dojmem (S6). 

Marže je velmi nízká a v současném stavu, může firma jen velmi těžko snižovat 

cenu z důvodu nastavení konkurenčních cen (W7). 

P
la

c
e 

Díky vlastnímu a modernímu internetovému obchodu si mohou zboží objednat 

zákazníci z celé ČR a nově i z SR (S7). 

Společnost nedisponuje vzorkovými prodejnami, jako jiné firmy. Tudíž působí 

nehmatatelným a imaginárním dojmem (W8). 

Společnost, díky smlouvě s novým dopravcem, zajišťuje zákazníkům 100% 

doručení zásilky do druhého dne od objednání (S8). 

Produkty jsou k dostání i přímo v některých fitness centrech (S9). 

P
e
o
p

le
 Ve firmě pracují pouze 2 zaměstnanci, kteří jsou zároveň i majiteli. Ti mají mezi 

sebou rozděleny povinnosti a pravomoci rovnoměrně. Kvůli nedostatku pracovní 

síly se tak některé činnosti mohou prodlužovat (W9). 

Vzhledem k nízkému počtu zaměstnanců jsou mzdové náklady minimální (S10). 

P
r
o
c
e
ss

 

Proces od objednání surovin od dodavatele k dodání do skladu společnosti je 

kvůli outsourcingu veškeré výroby značně pomalý a neflexibilní, kvůli čemuž 

nemůže být obslouženo až 12 % zákazníků ročně (W10). 

Společnost nemá zavedeny procesní mapy a tak v procesech objednávání od 

dodavatelů, naskladňování a odbavení objednávky, dochází ke zbytečným 

prostojům (W11). 

Vzhledem k velikosti a stáří společnosti není zaveden propracovanější CRM 

systém a informační toky ve společnosti zatím nejsou standardizovány (W12). 

Společnost komunikuje se zákazníky především telefonicky a elektronicky. 

Komunikace se vyznačuje osobním přístupem (S11). 

P
la

n
n

in
g

 

Cíle růstu tržeb, prodejů a obchodního podílu mají majitelé stanoveny, ale 

nemají stanoveny konkrétní strategie k jejich dosažení (W13). 

Oba majitelé jsou seznámeni s cíli a hodnotami společnosti a chtějí přijímat 

pracovníky se stejnými pohledy a názory (S12). 

V podniku panuje přátelské prostředí, které se promítá v pracovním nasazení a v 

komunikaci se zákazníky (S13). 

Firemní identita je jasně definována a je využívána v marketingové komunikaci 

(S14). 
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2.8 Shrnutí vnější a vnitřní analýzy ve SWOT matici 

Ve SWOT matici jsou shrnuty všechny vnější i vnitřní faktory působící na podnik. 

Tab. 10: SWOT matice (Vlastní zpracování) 

SWOT matice 

Silné stránky Slabé stránky 

 Výroba v ČR (S1) 

 Nadprůměrná kvalita produktů (S2) 

 Transparentní složení produktů (S3) 

 Propracovaný online marketing (S4) 

 Sponzorství atletům (S5) 

 Cena produktu je vyšší a působí 

kvalitním a luxusním dojmem (S6) 

 Vlastní e-shop (S7) 

 Garance doby doručení (S8) 

 Produkty ve fitness centrech (S9) 

 Minimální mzdové náklady (S10) 

 Osobní přístup při servisu (S11) 

 Stanovené základní cíle a hodnoty 

(S12) 

 Přátelské a pohodové pracovní 

prostředí (S13) 

 Propracovaná firemní identita (S14) 

 Úzké portfolio produktů (W1) 

 Obyčejná a uživatelsky nepohodlná balení 

(W2) 

 Absence věrnostního systému (W3) 

 Vysoké náklady na suroviny (W4) 

 Drahá výroba kvůli dopravě a marže 

dodavatele (W5) 

 Tržní cena proteinových koktejlů je zákazníky 

tlačena dolů (W6) 

 Nízká marže na 1 balení proteinového koktejlu 

(W7) 

 Absence značkových prodejních míst (W8) 

 Prodlužování činností vlivem nedostatku 

pracovních sil (W9) 

 Pomalý a neflexibilní proces dodání produktů 

na sklad (W10) 

 Prostoje během základních procesů (W11) 

 Nestandardizované toky informací (W12) 

 Absence propracovaných strategií (W13) 

Příležitosti Hrozby 

 Trend zdravého životního stylu (O1) 

 Vyšší zájem o kvalitní složení 

potravin (O2) 

 Nízké úrokové sazby (O3) 

 Nízké ceny elektřiny (O4) 

 Podpora malého a středního 

podnikání (O5) 

 Snížení sazby DPH (O6) 

 Oblíbenost prodeje zboží online (O7) 

 Kvalitnější doručovací služby (O8) 

 Výzkum a vývoj technologie 

potravin O9) 

 Neexistence blízkých substitutů u 

potréninkových přípravků (O9) 

 Zájem o kvalitní produkty z ČR 

(O10) 

 Stárnutí obyvatel ve věku 16-30 let (T1) 

 Zákoník práce, ochrana zaměstnanců (T2) 

 Hygiena v potrav. průmyslu (T3) 

 Zvyšování průměrné mzdy v ČR (T4) 

 Zvyšování minimální mzdy v ČR (T5) 

 Politická nestabilita v ČR (T6) 

 Vstup zavedených firem ze zahraničí (T7) 

 Absence velkých bariér pro vstup nových 

firem (T8) 

 Existence substitutů u předtréninkových 

přípravků (T9) 

 Tvrdý konkurenční boj na trhu s doplňky (T10) 

 Velký výběr produktů konkurenčních značek a 

druhů produktů (T11) 

 Vysoká smluvní síla dodavatelů (T12)  
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V této části bude vypracován podnikatelský záměr v podobě dokumentu vytvořeného na 

základě provedených analýz. V podnikatelské záměru je navrženo provést investici do 

zhotovení vlastní výrobní linky pro výrobu proteinových koktejlů. Jeho součástí je 

vyhodnocení výnosnosti investice a obsahuje plán Cash flow a tržeb plynoucích z této 

investice na následujících 5 let. 
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3.1 Exekutivní souhrn 

Podnikatelský záměr je sestrojen za účelem realizace investice do výrobní linky 

zpracovávající proteinové koktejly. Jedná se o investici do třech strojů zpracovávajících 

sypké směsi, tzv. potravinářské homogenizátory a firma je bude využívat pro dokonalé 

propojení všech ingrediencí ve směsi, která se konečným spotřebitelům prodává jako 

proteinový koktejl. Management společnosti rozhodl o této investici kvůli častému 

deficitu zboží na skladě. Dochází k němu z důvodu outsourcingu celé výrobní činnosti 

podniku. V současné době společnost objednává základní suroviny převážně od svých 

dodavatelů z Holandska a Belgie a ty prochází výrobními procesy mimo podnik. Na 

sklad se pak dováží již hotový a zabalený produkt, který je připraven k expedici. 

Takový proces je pro podnik pomalý a v extrémních situacích je reakční schopnost 

podniku minimální. Myšlenkou tohoto podnikatelského záměru je navrhnout 

nejvýhodnější řešení realizace investice a zhodnotit její výnosnost v následujících 

letech, a to vše při akceptaci veškerých rizik a variant projektu.  

3.1.1 Důvody pro investici 

Primární důvod pro realizaci této investice je dlouhý proces objednávky od dodavatele 

výroby až po naskladnění produktu. Tento proces trvá minimálně 1 týden a při 

nedostatečných kapacitách dodavatele může trvat i více než 30 pracovních dní. Jelikož 

jsou hlavní suroviny objednávány od dodavatelů z ciziny, k dodavateli výroby, je proces 

dodání hotového produktu do skladu Czech Nutrition pomalý, těžko předvídatelný a 

drahý. Podle historických dat se jedná o 19 % zákazníků ročně, kteří nenakoupí jen 

proto, že zboží není skladem a podnik o ně přichází. Dalším důvodem pro realizaci je 

eliminace hrozeb a využití příležitostí SWOT analýzy (W5, W6, W7, W9, W10, O3, 

O10). Produkt typu proteinový koktejl je na trhu vysoce konkurenční a tvoří největší 

část z tržeb firmy. 

3.1.2 Cíle investice 

Cíl 1: Zrychlení výrobního procesu 

Splnění cíle zefektivnění výrobního procesu bude měřeno časovým intervalem, který 

uplyne od objednání základních surovin do naskladnění hotového produktu při výrobě 

outsourcingem a tohoto intervalu při vlastní výrobě. Pokud bude tento interval vlastní 
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výroby kratší, bude cíl považován za splněný a investice za smysluplnou. Měření 

intervalu bude probíhat v prvních 2 měsících po zavedení výrobní linky a srovnávání 

intervalů se současným stavem proběhne do konce třetího měsíce po zavedení, a to 

managementem firmy. 

Cíl 2: Úspora nákladů na výrobu 

Snížit úplné vlastní náklady výkonu 1000g balení proteinového přípravku alespoň o 10 

10 % do 1 roku od zavedení inovace. Měření bude probíhat na konci roku 2017, kdy se 

sečte celkový počet prodaných kusů a management firmy sestaví výslednou kalkulaci 

ceny na jednici (1000g baleni proteinového koktejlu). Porovnávat se bude produkce 

roku 2017 v případě nezavedení vlastní výroby s případem zavedení vlastní výroby. 

Zamezí se tak zkreslení výsledku započtením nákladů z rozsahu. Pokud budou výsledné 

náklady na kalkulační jednici nižší o 10 %, bude splnění cíle považováno za úspěšné. 

3.1.3 Možné výhody a úspory z investice 

Náklady na dopravu: 

Tyto náklady jsou v současné situaci vyšší především kvůli dopravě mezi dodavateli 

základních surovin, výroby a obalových materiálů. Dosahují průměrně 19 Kč na 1000g 

balení. V roce 2016 to bylo dohromady 457.520 Kč. Při přímém objednávání výrobního 

materiálu se sníží náklady na dopravu o 20 % (3,8 Kč) na 1 kus 1000g balení. Níže je 

sestrojeno schéma nového dodávkového procesu. Zároveň budou celkové roční náklady 

na dopravu růst z důvodu vyššího počtu objednávek od dodavatelů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Obr. 6: Schéma navrhovaného dodávkového procesu (Vlastní zpracování). 
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Vlastní výrobní kapacity: 

Nevýhodou outsourcingové výroby je v tomto případě marže, která je součástí ceny, za 

kterou Czech Nutrition výsledný produkt nakupuje. Marže je stanovena na 10 % 

z vlastních nákladů výroby. V případě zavedení vlastní výroby, nebude podnik muset 

těchto 10 % navíc vynaložit. 

3.1.4 Kalkulace ceny  

Kalkulace ceny na jednici proteinového koktejlu (1.000 g) v roce 2017 v případě 

nezavedení inovace a v případě zavedení inovace. Režie byly přepočítané na jednici 

pomocí prosté kalkulace dělením.  

  
Tab. 11: Srovnání cenové kalkulace proteinového koktejlu v roce 2017 v případě nezavedení a v případě 

zavedení vlastní výroby v Kč (Vlastní zpracování) 

Bez 

inovace

Po 

inovaci

Bez 

inovace

Po 

inovaci

Bez 

inovace

Po 

inovaci

2017 2017 2017 2017 2017 2017

1.      Přímý materiál 375 375 375

2.      Přímé mzdy 11,4 11,2 11

3.      Výrobní režie 17 17,1 17,4

Vlastní náklady výroby 467 403,4 467 403,3 467 403,4

4.      Zásobovací režie 22,7 18,9 22,6 18,8 22,6 18,8

5.      Správní režie 23 23 22,5 22,5 22,2 22,2

Vlastní náklady výkonu 512,7 445,3 512,1 444,6 511,8 444,4

6.      Odbytová režie 12,9 12,9 12,9 12,6 12,4 12,4

Úplné vl. náklady výkonu 525,6 458,2 525 457,2 524,2 456,8

7.      Zisk 31,4 98,8 124 191,8 124,8 192,2

Prodejní cena 557 557 649 649 649 649

Optimistická varianta 

(40 691 ks/rok)

Zajišťuje 

smluvní 

dodavatel

Zajišťuje 

smluvní 

dodavatel

Pesimistická varianta 

(39 259 ks/rok)

Realistická varianta 

(40 118 ks/rok)

Kalkulační položky

Zajišťuje 

smluvní 

dodavatel



 46   

 

3.2 Shrnutí investice 

Předmět investice: 3 potravinářské homogenizátory 

Hodnota investice: 1 960 000 Kč bez DPH 

Financování: Cizím kapitálem (100%) 

Tab. 12: Rozpis vstupní ceny výrobní linky v Kč bez DPH (Vlastní zpracování) 

Položka Cena 

Potravinářský homogenizátor 3ks 1 180 500 

Doprava, instalace a uvedení výrobní linky do stavu 

způsobilém k užívání 
779 500 

3.2.1 Popis stroje 

V tabulce níže jsou popsány parametry stroje, jeho výrobní kapacita a cenová nabídka. 

Tab. 13: Nabídka míchacího zařízení Homogenizátoru (Upraveno dle: MIX TECHNOLOGIE, s.r.o.) 

Typ: Vertikální míchací zařízení typu HV 200 

Použití: Míchání sypkých surovin 

Zamíchatelnost: 1 : 1 000 000 

Doba míchání jedné šarže: 20 minut 

Maximální kapacita jedné šarže: 200 litrů (140 kg) 

Minimální pracovní objem: 25 % z celkového objemu 

Cena v Kč bez DPH: 

Elektroovládání a jističe 7 500 Kč 

Podstavec  10 000 Kč 

Pneumatická výpust 7 000 Kč 

Opláštění ramene nerezem 20 000 Kč 

Homogenizátor HV 200 349 000 Kč 

Dodací termín: 3 měsíce 
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3.3 Finanční plán 

Proplánování prodejů uvažujeme jako referenční 40% růst, kterého firma dosáhla z roku 

2015 na rok 2016. V roce 2015 byl počet prodaných 1000g balení proteinového koktejlu 

17.200 kusů a v roce 2016 24.080 kusů Takto vysoký růst je zapříčiněn nebývalou 

kvalitou produktu (S2) a jasnou identitou značky, kterou firma komunikuje zákazníkům 

(S5, S14). V jednotlivých variantách přihlížíme na míru růstu v dalších letech odlišně. 

Díky zavedení vlastní výrobní linky proteinových koktejlů, bude moci firma lépe řídit 

skladové zásoby a reagovat na neočekávané objednávky. Odstraněním závislosti na 

kapacitách dodavatele výroby a zamezení čekání v pořadí objednávek bude výroba 

rychlejší a bude tak možno vyrobit a podle odhadů majitelů i prodat o 19 % více 

výrobků.  
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3.3.1 Pesimistická varianta 

Uvažujeme, že růst se bude vzhledem k referenčnímu růstu snižovat o 3 % meziročně. 

Tudíž ze zmíněného 40% růstu dosáhne do roku 2021 hodnoty 25 %. Snížení bude 

zapříčiněno vstupem nových značek ze zahraničí, a také poznamenáno snižováním 

počtu zástupců cílové skupiny (T1). Kvůli tlaku zákazníků na cenu (T11, W5, W6) a 

snižování cen konkurence, bude i Czech Nutrition nucena snížit cenu na 557 Kč / kus. 

Tab. 14: Pesimistická predikce tržeb a prodaných výrobků v letech 2017-2021 při ceně 557 Kč/ks 

(Vlastní zpracování) 

Bez inovace 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 

Prodané kusy  32 990 44 207 57 912 74 128 92 660 

Tržby v Kč 18 375 430 24 623 299 32 256 984 41 289 296 51 611 620 

S inovací 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 

Prodané kusy 39 259 52 607 68 916 88 213 110 266 

Tržby v Kč 21 867 263 29 302 099 38 386 212 49 134 641 61 418 162 

Graf 1 znázorňuje vývoj počtu prodaných kusů proteinových koktejlů za rok v letech 

2017-2021. Na Grafu 2 je znázorněn vývoj tržeb v daných letech při ceně 557 Kč/kus.  

Graf 1: Porovnání pesimistického výhledu počtu prodaných kusů (Vlastní zpracování) 
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Graf 2: Porovnání pesimistického výhledu tržeb v Kč (Vlastní zpracování) 

Kalkulace ceny: 

Vlastní náklady výroby: 

Přímý materiál určený pro výrobu 1 kusu proteinového koktejlu je managementem 

uvažován v hodnotě 375 Kč a přímé mzdy jsou vypočteny z roční mzdy zaměstnanců 

potřebných pro obsluhu výrobní linky, viz Tab. 25 a Tab. 27. Do výrobní režie vstupují 

celkové roční odpisy (Tab. 23) a celkové roční provozní náklady. 

Vlastní náklady výkonu: 

Správní režie obsahuje odměny managementu a ostatní položky jako náklady na 

účetnictví, poštovné, telefony, internet, atd. v hodnotě 903 000 Kč. Do zásobovací režie 

potom náklady na dopravu dílčích surovin a doplňkových materiálů do skladu, a také 

část mzdy skladníků připadající na převzetí zásob, viz Tab. 26.  

Úplné vlastní náklady výkonu: 

Odbytová režie se skládá z nákladů na marketing, distribuci (360 000 Kč) a části mzdy 

skladníků připadající na expedici (Tab. 26). 

Pro přepočet byl použit předpoklad prodaných kusů pesimistické varianty (Tab. 14). 

Veškeré režie byly přepočítány na jednici pomocí prosté kalkulace dělením. 
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Tab. 15: Kalkulace ceny proteinového koktejlu v realistické variantě v Kč (Vlastní zpracování) 

 
 

Finanční toky v jednotlivých letech: 

Pomocí rozboru finančních toků v jednotlivých letech můžeme jednoduše vyčíslit 

přibližný výsledek hospodaření na konci roku plynoucí z investice. Po přičtení odpisů 

k tomuto VH získáme CF z provozní činnosti. Když k tomuto CF přičteme CF 

z finanční činnosti, které obsahuje kumulovanou roční splátku úvěru, vyčíslíme 

celkovou změnu CF plynoucí z realizované investice. V našem případě se v každém ze 

sledovaných let pohybuje v kladných číslech. 

Tab. 16: Finanční toky v letech 2017-2021 pro pesimistickou variantu v Kč (Vlastní zpracování)  

 

Kalkulace před 

inovací

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1.      Přímý materiál 375 375 375 375 375

2.      Přímé mzdy 11,4 8,5 6,5 9,6 7,7

3.      Výrobní režie 17 12,1 7,5 4,5 2,5

Vlastní náklady výroby 467 Kč 403,4 395,6 389 389,1 385,2

4.      Zásobovací režie 25 Kč 18,9 18 17,3 17,4 17

5.      Správní režie 37,50 Kč 23 17,2 13,1 10,2 8,2

Vlastní náklady výkonu 529,50 Kč 445,3 430,8 419,4 416,7 410,4

6.      Odbytová režie 21 Kč 12,9 9,6 7,3 6,3 5

Úplné vl. náklady výkonu 550,50 Kč 458,2 440,4 426,7 423 415,4

7.      Zisk 98,50 Kč 98,8 116,6 130,3 134 141,6

Prodejní cena 649 Kč 557 557 557 557 557

Kalkulační položky
Kalkulace po inovaci

Zajišťuje smluvní 

dodavatel

Přehled/roky 0. (2016) 2017 2018 2019 2020 2021

Počet výrobků 6 269 8 400 11 004 14 085 17 606

Tržby 3 491 833 4 678 800 6 129 228 7 845 345 9 806 542

Náklady bez odpisů 2 778 421 3 612 000 4 629 383 5 914 292 7 292 405

Odpisy 588 000 548 800 411 600 274 400 137 200

VH před daní z příjmu 125 412 518 000 1 088 245 1 656 653 2 376 937

Daň z příjmu 19% 23 829 98 420 206 767 314 765 451 619

VH po dani z příjmu 101 583 419 580 881 478 1 341 888 1 925 318

CF z provozní činnosti 689 583 968 380 1 293 078 1 616 288 2 062 518

Přijatý úvěr 1 960 000

Splátky úvěru 436 236 436 236 436 236 436 236 436 236

CF z finanční činnosti 1 960 000 -436 236 -436 236 -436 236 -436 236 -436 236

Hodnota investice 1 960 000

CF z investiční činnosti -1 960 000

Celková změna CF 0 253 347 532 144 856 842 1 180 052 1 626 282
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3.3.2 Realistická varianta 

V této variantě předpokládáme, že meziroční růst zůstane stejný jako v referenčních 

letech, tedy 40 %. Bude tak především díky bezkonkurenční kvalitě a transparentnosti 

produktu (S2, S3), díky čemuž si firma postupně vytváří stálou klientelu. 

Tab. 17: Realistická predikce tržeb a prodaných výrobků v letech 2017-2021 při ceně 649 Kč/ks (Vlastní 

zpracování) 

Bez inovace 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 

Prodané kusy  33 712 47 197 66 076 92 507 129 510 

Tržby v Kč 21 879 088 30 630 853 42 883 324 60 037 043 84 051 990 

S inovací 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 

Prodané kusy  40 118 56 165 78 631 110 084 154 117 

Tržby v Kč 26 036 582 36 451 085 51 031 519 71 444 516 100 021 933 

Graf 3 znázorňuje vývoj počtu prodaných kusů proteinových koktejlů za rok v letech 

2017-2021. Na Grafu 4 je znázorněn vývoj tržeb v daných letech při ceně 649 Kč/kus.  

 
Graf 3: Porovnání realistického výhledu pro počet prodaných kusů (Vlastní zpracování) 
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Graf 4: Porovnání realistického výhledu tržeb v Kč (Vlastní zpracování) 

Kalkulace ceny: 

Vlastní náklady výroby: 

Přímý materiál určený pro výrobu 1 kusu proteinového koktejlu je managementem 

stanoven v hodnotě 375 Kč a přímé mzdy jsou vypočteny z roční mzdy zaměstnanců 

potřebných pro obsluhu výrobní linky (Tab. 25, Tab. 27). Do výrobní režie vstupují 

celkové roční odpisy, viz Tab. 23 a celkové roční provozní náklady. 

Vlastní náklady výkonu: 

Správní režie obsahuje odměny managementu a ostatní položky jako náklady na 

účetnictví, poštovné, telefony, internet, atd. v hodnotě 903 000 Kč. Do zásobovací režie 

potom náklady na dopravu dílčích surovin a doplňkových materiálů do skladu, a také 

část mzdy skladníků připadající na převzetí zásob (Tab. 26).  

Úplné vlastní náklady výkonu: 

Odbytová režie se skládá z nákladů na marketing, distribuci (360 000 Kč) a části mzdy 

skladníků připadající na expedici, viz Tab. 26.  

Pro přepočet byl použit předpoklad prodaných kusů realistické varianty (Tab. 17). 

Veškeré režie byly přepočítány na jednici pomocí prosté kalkulace dělením. 
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Tab. 18: Kalkulace ceny proteinového koktejlu v realistické variantě v Kč (Vlastní zpracování) 

 

Finanční toky v jednotlivých letech: 

V následující tabulce vidíme, že hodnoty celkové změny CF jsou podobně jako 

v pesimistické variantě v každém ze sledovaných let kladné. Jsou ale vždy vyšší než 

v pesimistickém pohledu, což je ovlivněno vyšší produkcí proteinových koktejlů.  

Tab. 19: Finanční toky v letech 2017-2021 pro realistickou variantu v Kč (Vlastní zpracování) 

 

 

Kalkulace před inovací

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1.      Přímý materiál 375 375 375 375 375

2.      Přímé mzdy 11,2 8 5,7 7,7 5,5

3.      Výrobní režie 17,1 11,8 6,8 3,9 2,0

Vlastní náklady výroby 467 Kč 403,3 394,8 387,5 386,6 382,5

4.      Zásobovací režie 25 Kč 18,8 17,8 17 17 16,5

5.      Správní režie 37,50 Kč 22,5 16,1 11,5 8,2 5,9

Vlastní náklady výkonu 529,50 Kč 444,6 428,7 416 411,8 404,9

6.      Odbytová režie 21 Kč 12,6 9 6,4 5,1 3,6

Úplné vl. náklady výkonu 550,50 Kč 457,2 437,7 422,4 416,9 408,5

7.      Zisk 98,50 Kč 191,8 211,3 226,6 232,1 240,5

Prodejní cena 649 Kč 649 649 649 649 649

Kalkulační položky
Kalkulace po inovaci

Zajišťuje smluvní 

dodavatel

Přehled/roky 0. (2016) 2017 2018 2019 2020 2021

Počet výrobků 6 406 8 968 12 555 17 577 24 607

Tržby 4 157 494 5 820 232 8 148 195 11 407 473 15 969 943

Náklady bez odpisů 2 834 655 3 837 407 5 237 946 7 283 909 10 029 813

Odpisy 588 000 548 800 411 600 274 400 137 200

VH před daní z příjmu 734 839 1 434 025 2 498 649 3 849 164 5 802 930

Daň z příjmu 19% 139 620 272 465 474 744 731 342 1 102 557

VH po dani z příjmu 595 219 1 161 560 2 023 905 3 117 822 4 700 373

CF z provozní činnosti 1 183 219 1 710 360 2 435 505 3 392 222 4 837 573

Přijatý úvěr 1 960 000

Splátky úvěru 436 236 436 236 436 236 436 236 436 236

CF z finanční činnosti 1 960 000 -436 236 -436 236 -436 236 -436 236 -436 236

Hodnota investice 1 960 000

CF z investiční činnosti -1 960 000

Celková změna CF 0 746 983 1 274 124 1 999 269 2 955 986 4 401 337
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3.3.3 Optimistická varianta 

V této variantě předpokládáme, že meziroční růst se bude meziročně zvyšovat o 2 % 

z původních 40 %. Bude tak rovněž díky bezkonkurenční kvalitě a transparentnosti 

produktu (S2, S3) a kvalitní marketingové komunikaci (S4), jež bude lákat od 

konkurence stále nové zákazníky (O10). 

Tab. 20: Optimistická predikce tržeb a prodaných výrobků v letech 2017-2021 při ceně 649 Kč/ks 

(Vlastní zpracování) 

Bez inovace 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 

Prodané kusy  34 194 49 240 71 891 106 399 159 599 

Tržby v Kč 22 191 906 31 956 760 46 657 259 69 052 951 103 579 751 

S inovací 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 

Prodané kusy  40 691 58 596 85 551 126 615 189 923 

Tržby v Kč 26 408 459 38 028 804 55 522 599 82 173 135 123 260 027 

Graf 5 zobrazuje vývoj počtu prodaných kusů proteinových koktejlů za rok v letech 

2017-2021. Na Grafu 6 lze pozorovat vývoj tržeb v daných letech při ceně 649 Kč/kus.  

 

Graf 5: Porovnání optimistického výhledu pro počet prodaných kusů (Vlastní zpracování) 
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Graf 6: Porovnání optimistického výhledu tržeb (Vlastní zpracování) 

 

Kalkulace ceny: 

Vlastní náklady výroby: 

Přímý materiál určený pro výrobu 1 kusu proteinového koktejlu je managementem  

uvažován v hodnotě 375 Kč a přímé mzdy jsou vypočteny z roční mzdy zaměstnanců 

potřebných pro obsluhu výrobní linky, viz Tab. 25 a Tab. 27. Do výrobní režie vstupují 

celkové roční odpisy (Tab. 23) a celkové roční provozní náklady. 

Vlastní náklady výkonu: 

Správní režie obsahuje odměny managementu a ostatní položky jako náklady na 

účetnictví, poštovné, telefony, internet, atd. v hodnotě 903 000 Kč. Do zásobovací režie 

potom náklady na dopravu dílčích surovin a doplňkových materiálů do skladu, a také 

část mzdy skladníků připadající na převzetí zásob, viz Tab. 26. 

Úplné vlastní náklady výkonu: 

Odbytová režie se skládá z nákladů na marketing, distribuci (360 000 Kč) a části mzdy 

skladníků připadající na expedici (Tab. 26). 

Pro přepočet byl použit předpoklad prodaných kusů optimistické varianty (Tab. 20). 

Veškeré režie byly přepočteny na jednici pomocí prosté kalkulace dělením. 
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Tab. 21: Kalkulace ceny proteinového koktejlu v optimistické variantě v Kč (Vlastní zpracování) 

 

Finanční toky v jednotlivých letech: 

V následující tabulce vidíme, že hodnoty celkové změny CF jsou podobně jako 

v předchozích variantách v každém ze sledovaných let kladné. Výrazně se liší 

především od pesimistické varianty. 

Tab. 22: Finanční toky v letech 2017-2021 pro optimistickou variantu v Kč (Vlastní zpracování)

 

  

Kalkulace před 

inovací

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1.      Přímý materiál 375 375 375 375 375

2.      Přímé mzdy 11 7,6 5,2 6,7 4,5

3.      Výrobní režie 17,4 11,7 6,6 3,6 1,8

Vlastní náklady výroby 467 Kč 403,4 394,3 386,8 385,3 381,3

4.      Zásobovací režie 25 Kč 18,8 17,7 16,9 16,7 16,2

5.      Správní režie 37,50 Kč 22,2 15,4 10,6 7,1 4,8

Vlastní náklady výkonu 529,50 Kč 444,4 427,4 414,3 409,1 402,3

6.      Odbytová režie 21 Kč 12,4 8,6 5,9 4,3 2,9

Úplné vl. náklady výkonu 550,50 Kč 456,8 436 420,2 413,4 405,2

7.      Zisk 98,50 Kč 192,2 213 228,8 235,6 243,8

Prodejní cena 649 Kč 649 649 649 649 649

Kalkulační položky
Kalkulace po inovaci

Zajišťuje smluvní 

dodavatel

Přehled/roky 0. (2016) 2017 2018 2019 2020 2021

Počet výrobků 6 497 9 356 13 660 20 216 30 324

Tržby 4 216 553 6 072 044 8 865 340 13 120 184 19 680 276

Náklady bez odpisů 2 878 171 3 995 012 5 682 560 8 328 992 12 281 220

Odpisy 588 000 548 800 411 600 274 400 137 200

VH před daní z příjmu 750 382 1 528 232 2 771 180 4 516 792 7 261 856

Daň z příjmu 19% 142 573 290 365 526 525 858 191 1 379 753

VH po dani z příjmu 607 809 1 237 867 2 244 655 3 658 601 5 882 103

CF z provozní činnosti 1 195 809 1 786 667 2 656 255 3 933 001 6 019 303

Přijatý úvěr 1 960 000

Splátky úvěru 436 236 436 236 436 236 436 236 436 236

CF z finanční činnosti 1 960 000 -436 236 -436 236 -436 236 -436 236 -436 236

Hodnota investice 1 960 000

CF z investiční činnosti -1 960 000

Celková změna CF 0 759 573 1 350 431 2 220 019 3 496 765 5 583 067
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3.3.4 Vzniklé náklady a úspory z investice 

Odpisy: 

Podnik se rozhodl pro zrychlené odepisování DHM podle §32, zákona č 586/1992 Sb. a 

zařazení majetku do 2. odpisové skupiny. Jelikož je společnost 1. vlastník majetku a 

DHM je zařazen do 2. odpisové skupiny, je v prvním roce odpis navýšen o 10 % 

vstupní ceny majetku. 

Tab. 23: Zrychlené odpisy výrobní linky v letech 2017-2021 v Kč (Vlastní zpracování) 

Rok Vstupní cena Odpis Zůstatková cena 

2017 1 960 000 588 000 1 372 000 

2018  548 800 823 200 

2019  411 600 411 600 

2020  274 400 137 200 

2021  137 200 0 

 

Výdaje na financování majetku úvěrem: 

Vzhledem k daňové uznatelnosti nákladů jako jsou úroky z úvěru a odpisy DHM, které 

budou každý rok snižovat výsledek hospodaření, ušetří podnik na dani vždy 19 % ze 

součtu úroku a odpisů v daný rok. Proto se za reálné výdaje na financování majetku 

úvěrem mohou považovat hodnoty v posledním sloupci. 

Tab. 24: Reálné výdaje na financování majetku úvěrem v Kč (Vlastní zpracování) 

Rok 
Platba / 

rok 
Úrok 

Odpis 

zařízení 

Δ Daňově 

uznatelných 

nákladů 

Daňová 

úspora 

Změna 

výdajů 

2017 436 236 77 077 588 000 665 077 126 365 309 871 

2018 436 236 61 362 548 800 610 162 115 931 320 305 

2019 436 236 44 959 411 600 456 559 86 746 349 490 

2020 436 236 27 841 274 400 302 241 57 426 378 810 

2021 436 236 9 970 137 200 147 170 27 962 408 274 
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Roční mzdové náklady 2017, 2018, 2019 = 737 640 Kč  

Roční mzdové náklady 2020, 2021 = 1 234 080 Kč 

Podnik bude muset od 1. 1. 2017 zaměstnat 1 pracovníka na pozici manažera výroby. 

Hrubá mzda bude stanovena na 22.500 Kč/měsíc. Příjme se také 1 brigádník jako jeho 

výpomoc. Brigádník bude pracovat podle potřeby manažera výroby (Tab. 27). Obě 

pozice vyžadují platný zdravotní průkaz. V roce 2020 bude přijat další zaměstnanec 

obsluhy výrobní linky, jelikož časové vytížení zvýší nad možnosti stávajícího 

personálu. Novému zaměstnanci bude přidělena hrubá mzda 22.500 Kč/měsíc a 

prvnímu zaměstnanci bude zvýšena mzda o 2000 Kč/měsíc. 

Tab. 25: Nástupní a zvýšená měsíční mzda obsluhy výrobní linky (Vlastní zpracování) 

Mzda obsluhy výrobní linky 

Položka 
Nástupní 

mzda 

Zvýšení po 

3 letech 

Hrubá mzda 22.500 Kč 24.500 Kč 

Sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance (11 % HM) 2.476 Kč 2.696 Kč 

Sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance (34 % HM) 7.650 Kč 8.330 Kč 

Superhrubá mzda 30.150 Kč 32.830 Kč 

Dílčí základ daně / měsíc 30.200 Kč 32.900 Kč 

Záloha na daň (15 % SHM) 4.530 Kč 4.935 Kč 

Sleva na dani (poplatník) 2.070 Kč 2.070 Kč 

Záloha na daň po uplatnění slev 2.460 Kč 2.865 Kč 

Čistá měsíční mzda 17.564 Kč 18.939 Kč 

Mzdové náklady na zaměstnance / měsíc 30.150 Kč 32.830 Kč 

Od 1. 1. 2017 Bude přijat i skladník s nástupní hrubou mzdou 18.000 Kč/měsíc (Tab. 

26). V roce 2020 bude skladníkovi navýšena mzda o 1000 Kč/měsíc a bude přijat 

brigádník, který bude pracovat podle potřeby hlavního skladníka.  

Pro výpočet je uvažováno, že brigádníci odpracují 80 hodin měsíčně, při mzdě 90 

Kč/hodinu, tj. 7.200 Kč/měsíc (Tab. 27).  
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Tab. 26: Nástupní a zvýšená měsíční mzda skladníka (Vlastní zpracování) 

Mzda skladníka 

Položka 
Nástupní 

mzda 

Zvýšení po 

3 letech 

Hrubá mzda 18.000 Kč 19.000 Kč 

Sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance (11 % HM) 1.980 Kč 2.090 Kč 

Sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance (34 % HM) 6.120 Kč 6.460 Kč 

Superhrubá mzda 24.120 Kč 25.460 Kč 

Dílčí základ daně / měsíc 24.200 Kč 25.500 Kč 

Záloha na daň (15 % SHM) 3.630 Kč 3.825 Kč 

Sleva na dani (poplatník) 2.070 Kč 2.070 Kč 

Záloha na daň po uplatnění slev 1.560 Kč 1.755 Kč 

Čistá měsíční mzda 14.460 Kč 15.155 Kč 

Mzdové náklady na zaměstnance / měsíc 24.120 Kč 25.460 Kč 

 

V následující tabulce je vyčíslena hrubá mzda brigádníků, kteří budou zaměstnáni na 

dohodu o provedení práce. 

Tab. 27: Měsíční mzda pomocného skladníka (Vlastní zpracování) 

Mzda brigádníků 

Položka Nástupní mzda 

Hrubá mzda  7.200 Kč 

Odvody sociálního a zdravotního pojištění 0 Kč 

Mzdové náklady na brigádníka / měsíc 7.200 Kč 

Roční spotřeba materiálu = 375 * počet výrobků/rok 

Na jeden 1000g výrobek je pak potřeba materiál v hodnotě 375 Kč v podobě surovin, 

obalových materiálů a doplňků. Roční spotřeba bude s rostoucí produkcí rovněž růst. 

Roční provozní náklady výchozí = 78 400 Kč / 98 000 Kč / 117 600 Kč 

Roční provozní náklady bude podnik v pesimistické variantě v roce 2017 uvažovat 

v hodnotě 4 %, v realistické variantě 5 % a v optimistické 6 % vstupní ceny výrobní 

linky. Vzhledem k větší vytíženosti strojů porostou tyto náklady meziročně o 15 %. 
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3.3.5 Financování investice 

Jelikož společnost nedisponuje dostatečnou likviditou k financování investice 

z vlastních zdrojů, rozhodlo se, že investice bude kryta výhradně cizími zdroji, a to 

bankovním úvěrem.  

Bude přijat úvěr ve výši 1 960 000 Kč při úrokové sazbě 4,29 % p. a. Úvěr bude splácen 

konstantními měsíčními anuitami v hodnotě 36 252 Kč / měsíc. Délka splácení bude 

zvolena na 5 let, což je i délka životnosti projektu. Tudíž bude splácení úvěru rozloženo 

do 60 pravidelných splátek. 

 

Tab. 28: Splátkový kalendář Investičního úvěru od Raiffeisenbank v Kč (Vlastní zpracování) 

Rok Měsíc Počáteční stav Platba Úmor Úrok Konečný stav 

2017 

Leden 1 960 000 36 353 29 346 7 007 1 930 654 

Únor   36 353 29 451 6 902 1 901 202 

Březen   36 353 29 557 6 797 1 871 646 

Duben   36 353 29 662 6 691 1 841 983 

Květen   36 353 29 768 6 585 1 812 215 

Červen   36 353 29 875 6 479 1 782 340 

Červenec   36 353 29 982 6 372 1 752 358 

Srpen   36 353 30 089 6 265 1 722 270 

Září   36 353 30 196 6 157 1 692 073 

Říjen   36 353 30 304 6 049 1 661 769 

Listopad   36 353 30 413 5 941 1 631 356 

Prosinec   36 353 30 521 5 832 1 600 835 

2018 

Leden   36 353 30 630 5 723 1 570 205 

Únor   36 353 30 740 5 613 1 539 465 

Březen   36 353 30 850 5 504 1 508 615 

Duben   36 353 30 960 5 393 1 477 655 

Květen   36 353 31 071 5 283 1 446 584 

Červen   36 353 31 182 5 172 1 415 402 

Červenec   36 353 31 293 5 060 1 384 108 

Srpen   36 353 31 405 4 948 1 352 703 

Září   36 353 31 518 4 836 1 321 186 

Říjen   36 353 31 630 4 723 1 289 555 

Listopad   36 353 31 743 4 610 1 257 812 

Prosinec   36 353 31 857 4 497 1 225 955 
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2019 

Leden   36 353 31 971 4 383 1 193 985 

Únor   36 353 32 085 4 268 1 161 900 

Březen   36 353 32 200 4 154 1 129 700 

Duben   36 353 32 315 4 039 1 097 385 

Květen   36 353 32 430 3 923 1 064 955 

Červen   36 353 32 546 3 807 1 032 409 

Červenec   36 353 32 663 3 691 999 746 

Srpen   36 353 32 779 3 574 966 967 

Září   36 353 32 897 3 457 934 070 

Říjen   36 353 33 014 3 339 901 056 

Listopad   36 353 33 132 3 221 867 924 

Prosinec   36 353 33 251 3 103 834 673 

2020 

Leden   36 353 33 369 2 984 801 304 

Únor   36 353 33 489 2 865 767 815 

Březen   36 353 33 609 2 745 734 206 

Duben   36 353 33 729 2 625 700 478 

Květen   36 353 33 849 2 504 666 629 

Červen   36 353 33 970 2 383 632 658 

Červenec   36 353 34 092 2 262 598 567 

Srpen   36 353 34 214 2 140 564 353 

Září   36 353 34 336 2 018 530 017 

Říjen   36 353 34 459 1 895 495 558 

Listopad   36 353 34 582 1 772 460 977 

Prosinec   36 353 34 705 1 648 426 271 

2021 

Leden   36 353 34 830 1 524 391 442 

Únor   36 353 34 954 1 399 356 488 

Březen   36 353 35 079 1 274 321 409 

Duben   36 353 35 204 1 149 286 204 

Květen   36 353 35 330 1 023 250 874 

Červen   36 353 35 457 897 215 417 

Červenec   36 353 35 583 770 179 834 

Srpen   36 353 35 711 643 144 123 

Září   36 353 35 838 515 108 285 

Říjen   36 353 35 966 387 72 319 

Listopad   36 353 36 095 259 36 224 

Prosinec   36 353 36 224 130 0 

 

Pro modelaci splátkového kalendáře byla vybrána varianta financování Investičním 

úvěrem od Raiffeisenbank. Tato varianta byla zvolena, protože Investiční úvěr je určen 
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malým a středním firmám, které provozují svou podnikatelskou činnost alespoň 12 

měsíců, a jsou schopny předložit alespoň jedno platné daňové přiznání. Splátkový 

kalendář byl modelován při orientačně určené a nezávazné úrokové sazbě 4,29 % p. a. 

Dohromady tak podnik zaplatí za úvěr 436 236 Kč za rok, což je 2 181 180 Kč za celou 

dobu splácení úvěru. Přijatou částku přeplatí o 221 209 Kč, což je částka připadající na 

splacení úroků, tedy nákladů na obhospodařování dluhu. Tato částka je vzhledem 

ke krátké finanční historii firmy přijatelná. 

3.4 Harmonogram 

K přehlednému znázornění harmonogramu projektu byl použit Ganttův diagram. 

 
Obr. 7: Harmonogram průběhu investice (Vlastní zpracování) 

3.5 Hodnocení rizik 

Pro analýzu hodnocení rizik byly rozvedeny hrozby, které nastanou s vysokou a se 

střední pravděpodobností. 

Tab. 29: Hodnocení rizik (Vlastní zpracování) 

Číslo 

rizika 
Hrozba Scénář 

Pravděp. 

výskytu 

Dopad 

na 

projekt 

Hodnota 

rizika 

1. 

Hygiena 

v potrav. 

průmyslu 

(T3) 

Anonymní tipy na prověření 

správnosti propagovaného 

složení výrobků a čistoty 

výroby přilákají častější 

kontroly a při porušení hrozí 

velké pokuty a ztráta důvěry 

v transparentnost značky 

Czech Virus. 

VP VD VHR 
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2 

Absence 

bariér pro 

vstup na trh 

(T8) 

Zvyšování poptávky po 

potravinových doplňcích 

přiláká nové firmy na trh, a tak 

může Czech Nutrition přijít o 

část svých zákazníků. 

VP SD VHR 

3. 

Tvrdý 

konkurenční 

boj (T10) 

Na trhu se budou snižovat 

ceny proteinových koktejlů. 

Jelikož mají velké firmy 

s dodavateli lepší vztahy a 

odebírají větší množství, mají 

nasmlouvány lepší ceny a 

snižování cen pro ně není 

problém. 

SP SD SHR 

4. 

Velký výběr 

značek na 

trhu (T11) 

 

 

Zákazníci budou dávat 

přednost větším značkám, 

které investují do sponzorství 

velkých soutěží a známých 

sportovců a mají tak 

vybudováno dobré jméno na 

trhu. 

SP VD VHR 

5. 

Vysoká 

smluvní síla 

dodavatelů 

(T12) 

Dodavatelé zvýší ceny 

odebíraného zboží. 
SP SD SHR 

K eliminaci možných rizik identifikovaných v předchozí tabulce, jsou v tabulce níže 

navržena možná opatření. 

Tab. 30: Návrhy na opatření rizik (Vlastní zpracování) 

Pořadové 

č. rizika 
Návrh na opatření 

Předpokládané N 

Termín realizace 

Vlastní rizika 

Nová 

hodnota 

rizika 

1. 

Firma bude stále pečlivě 

kontrolovat kvalitu výsledného 

produktu a kromě povinné 

sanitace výrobních prostor a 

strojů, se budou konat 

namátkové kontroly 

managementu ve výrobě. 

Náklady jsou zanedbatelné. 

Visuální kontrola po každé 

umíchané dávce. 

Pravidelné kontroly provádí 

manažer výroby a namátkové 

Patrik Záruba. 

SHR 

2. 

Vybudování bonusového 

systému. Pokračovat v 

posilování hodnoty značky pro 

zákazníky a vytvoření 

komunity. 

Pro bonusový systém jsou 

náklady do 10 000 Kč a pro 

hodnotu značky stejné jako 

doposud tj. do 30 000 

Kč/měsíc. 

Spuštění bonusového systému 

do 1. 6. 2017 

Zodpovědnost nese Ondřej 

Dlugoš. 

SHR 
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3. 

Držet se kvality, upozorňovat 

na ni v marketingové 

komunikaci a kvalitou zboží 

obhajovat jeho vyšší cenu.  

Náklady do 70 000 Kč 

v podobě vytvoření konceptu 

edukativní a vtipné virální 

video kampaně. 

Realizuje se v případě 

zpozorování bezdůvodného 

snížení cen u konkurence. 

Na monitoringu cen a tvorbě 

kampaně se podílejí oba 

majitelé rovnoměrně. 

NHR 

4 

Pokračovat ve strategii 

sponzorství internetových 

výzev a populárních soutěží 

typu Czech Strength Wars, 

které jsou mezi rekreačními 

sportovci oblíbené. 

Náklady čítají do 20 000 Kč a 

závisí vždy na individuální 

domluvě sponzorů a pořadatelů. 

O sponzorství se bude usilovat 

stále. 

Odpovědnost za jednání nese 

Ondřej Dlugoš. 

SHR 

5. 

Podepsání smluv s dodavateli 

s fixací ceny na určité časové 

období a udržování vztahů 

v podobě exkurzí do výroben a 

účastí na firemních akcích. 

Nákladem jsou letenky a pobyt 

v Belgii a Holandsku. 

Setkání a podepsání smluv do 

konce roku 2016. 

Odpovědnost a účast obou 

majitelů je zapotřebí 

NHR 

 

3.6 Analýza efektivnosti investice 

V této kapitole bude vyhodnocena návratnost a efektivnost navrhované investice. Pro 

diskontování peněžních toků v jednotlivých letech byla použita diskontní míra 12 %. 

Důvodem je možnost uložení prostředků, které slouží této investici, do alternativní 

investice s výnosem 9 % a proto je požadavkem majitelů, aby investice do výrobní linky 

vynesla 10 – 12 %. Pro následující kapitoly je výchozím zdrojem Tab. 14, Tab. 17. a 

Tab. 20, které jsou pro lepší orientaci přiloženy ve zkrácené verzi ke každé variantě. 

3.6.1 Metoda čisté současné hodnoty peněžních toků 

Čistou současnou hodnotu jsme zjistili tak, že součet všech celkových diskontovaných 

CF v jednotlivých letech jsme odečetli od prostředků vynaložených na investici, tj. 

1 960 000 Kč. Pokud bude ČSH > 0 je podnik schopen investici realizovat.  
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Pesimistická varianta:  

Z tabulky lze vyčíst, že při investici 1 960 000 Kč bude návratnost investice 2 938 241 

Kč. Rozdílem těchto hodnot je 978 241 Kč, což je zisk, který investice přinese. 

Tab. 31: Výpočet čisté současné hodnoty investice pro pesimistickou variantu v Kč(Vlastní zpracování) 

Položka 2017 2018 2019 2020 2021 

Celková Δ CF 253 347 532 144 856 842 1 180 052 1 626 282 

Odúročitel 0,8929 0,7972 0,7179 0,6355 0,5674 

ČSH 226 214 424 225 615 127 749 923 922 752 

 

Hodnota investice 
Součet diskontovaných peněžních 

toků (2017-2021) 
Rozdíl 

1 960 000 2 938 241 978 241 

Realistická varianta: 

Níže je znázorněno, že při investici 1 960 000 Kč bude návratnost investice 7 493 836 

Kč. Rozdílem těchto hodnot je 5 533 836, což je rovněž zisk, který investice přinese. 

Tab. 32: Výpočet čisté současné hodnoty investice pro realistickou variantu v Kč (Vlastní zpracování) 

Položka 2017 2018 2019 2020 2021 

Celková Δ CF 746 983 1 274 124 1 999 269 2 955 986 4 401 337 

Odúročitel 0,8929 0,7972 0,7179 0,6355 0,5674 

ČSH 666 981 1 015 731 1 435 275 1 878 529 2 497 319 

 

Hodnota investice 
Součet diskontovaných peněžních 

toků (2017-2021) 
Rozdíl 

1 960 000 7 493 836 5 533 836 

Optimistická varianta: 

Tabulka č. 33 ukazuje, že při investici 1 960 000 Kč bude návratnost investice  

8 738 564 Kč. Rozdílem těchto hodnot je 5 533 836, což je zisk, který investice přinese. 

Tab. 33: Výpočet čisté současné hodnoty investice pro optimistickou variantu v Kč (Vlastní zpracování) 

Položka 2017 2018 2019 2020 2021 

Celková Δ CF 759 573 1 350 431 2 220 019 3 496 765 5 583 067 

Odúročitel 0,8929 0,7972 0,7179 0,6355 0,5674 

ČSH 678 223 1 076 564 1 593 752 2 222 194 3 167 832 

 

Hodnota investice 
Součet diskontovaných peněžních 

toků (2017-2021) 
Rozdíl 

1 960 000 8 738 564 6 778 564 
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3.6.2 Metoda doby návratnosti 

Metodou doby návratnosti je vyjádřena návratnost investice v čase. 

Pesimistická varianta: 

Zlom nastává v roce 2020, kdy je hodnota investice kladná. To znamená, že v tomto 

roce dosáhly peněžní toky hodnoty investice, a to za dobu 3 roky 11 měsíců a 4 dny. 

Tab. 34: Doba návratnosti v pesimistické variantě v Kč (Vlastní zpracování) 

Položka 2017 2018 2019 2020 2021 

Celková Δ CF 720 513 1 158 112 1 676 860 2 229 667 2 938 282 

Odúročitel 0,8929 0,7972 0,7179 0,6355 0,5674 

ČSH 226 214 424 225 615 127 749 923 922 752 

-1 960 000 -1 733 786 -1 309 561 -694 434 55 489 978 241 

3 roky 11 měsíců a 4 dny Investice v zisku 

 

Realistická varianta: 

Ve srovnání s pesimistickou variantou je doba návratnosti kratší o více než 1 rok, a to 2 

roky 2 měsíce a 27 dní. 

Tab. 35: Doba návratnosti v realistické variantě v Kč (Vlastní zpracování) 

Položka 2017 2018 2019 2020 2021 

Celková Δ CF 746 983 1 274 124 1 999 269 2 955 986 4 401 337 

Odúročitel 0,8929 0,7972 0,7179 0,6355 0,5674 

ČSH 666 981 1 015 731 1 435 275 1 878 529 2 497 319 

-1 960 000 -1 293 019 -277 287 1 157 988 3 036 517 5 533 836 

2 roky 2 měsíce a 27 dní Investice v zisku 

 

Optimistická varianta: 

Oproti oběma variantám se investice při optimistickém odhadu tržeb pohybuje 

v kladných číslech za kratší dobu. 

Tab. 36: Doba návratnosti v optimistické variantě v Kč (Vlastní zpracování) 

Položka 2017 2018 2019 2020 2021 

Celková Δ CF 746 983 1 274 124 1 999 269 2 955 986 4 401 337 

Odúročitel 0,8929 0,7972 0,7179 0,6355 0,5674 

ČSH 678 223 1 076 564 1 593 752 2 222 194 3 167 832 

-1 960 000 -1 281 777 -205 214 1 388 538 3 610 732 6 778 564 

2 roky 1 měsíc a 24 dní Investice v zisku 
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3.6.3 Celkové zhodnocení  

Vzhledem k povaze jednotlivých variant je viditelný rozdíl v návratnosti investice. 

V případě metody čisté současné hodnoty peněžních toků, jsou jasně viditelné rozdíly 

v hodnotách zisku, které investice na konci své životnosti přinese. V pesimistické 

variantě je hodnota zisku nejnižší, což je způsobeno vynuceným snížením ceny 

prodávaného produktu.  

V metodě doby návratnosti je tento jev zachován a v pesimistické variantě je investice 

zisková za nejdelší dobu.  

Těmito metodami jsme zjistili, že i v případě snížení tržeb z důvodu sražení ceny 

konečného produktu a zmenšování míry růstu bude investice pro podnik výhodná. 
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ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo sestavit podnikatelský záměr pro investiční činnost 

společnosti Czech Nutrition, s.r.o. V tomto záměru jsem měl na základě provedených 

analýz navrhnout ekonomicky výhodné řešení a na základě toho zhodnotit, zda je 

vhodné doporučit záměr k realizaci. 

V první části jsem čerpal z literatury teoretický podklad a vytvářel tak teoretický rámec 

pro vypracování potřebných analýz a samotného podnikatelského záměru.  

Druhá část sestávala ze SLEPT analýzy, Porterova modelu pěti sil a analýzy ve 

struktuře 7P. Všechny tyto analýzy byly shrnuty do SWOT matice. SWOT matice 

identifikovala 14 silných stránek a 13 slabých stránek vnitřního prostředí podniku, a 

dále 10 příležitostí a 12 hrozeb z makroprostředí a mikroprostředí podniku. Na základě 

těchto zjištění jsem vybral několik zástupců, které jsem se ve třetí části snažil návrhem 

podnikatelského záměru využít, nebo eliminovat. 

Třetí část tvoří samotný návrh podnikatelského záměru. Po zvážení výsledku ze SWOT 

matice a konzultací s managementem firmy, jsem se rozhodl pro vytvoření 

podnikatelského záměru investice do nákupu vlastní výrobní linky na proteinové 

koktejly v hodnotě 1 960 000 Kč. Výdaje na pořízení vlastní výrobní linky v hodnotě 

bude podnik financovat úvěrem stejné hodnoty, který bude splácet po celou dobu 

životnosti projektu (5 let). Celkově tak zaplatí 2 181 180 Kč. Díky tomu, že podnik 

bude výrobní linku odepisovat a platit z úvěru úroky, bude si tak každoročně snižovat 

VH a tudíž se mu sníží i daňová povinnost. Se zohledněním daňové úspory podnik 

zaplatí za úvěr 1 766 750 Kč. Jako nejvhodnější návrh jsem zvolil tuto variantu, kvůli 

dlouhodobějšímu problému podniku s řízením skladových zásob, rychlostí dodávek 

zásob a vysokými náklady na dodání zboží. Firma přichází do styku s výrobkem až 

v jeho finální podobě, neboť na celou výrobu využívá subdodavatele. Taková forma 

výroby je pro podnik z důvodu 10% marže subdodavatele výroby dražší, ale i pomalá a 

neflexibilní. Cíle samotného podnikatelského záměru byly hned dva. Cílem 1 bylo 

zrychlení výrobního procesu, který budeme moci považovat za splněný až po 

skutečném zavedení linky. Podle plánu nového dodávkového systému, lze však 
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předpokládat, že výrobní proces bude skutečně rychlejší. Rychlejší dopravení 

potřebného materiálu k výrobě do skladu firmy zkrátí čas při dopravování. Navíc 

frekvence výroby bude vždy přizpůsobena momentální poptávce po produktech, čímž se 

bude vždy vyrábět jen potřebné množství proteinových koktejlů. Cílem 2 bylo snížit 

úplné vlastní náklady výkonu na 1000g balení alespoň o hodnotu subdodavatelské 

marže (10 %) do 1 roku od zavedení výrobní linky. Splnění cíle je samozřejmě možno 

měřit až po prvním roce, ale ze sestavených plánů prodaných balení a na ně 

navazujících srovnání kalkulací ceny 1000g balení jsem zjistil, že úplné vlastní náklady 

výroby v budou nižší o 12,82 % již v pesimistické variantě. Dalším směrodatným 

ukazatelem byla analýza efektivnosti investice, kde jsem pomocí předpokládaných 

diskontovaných peněžních toků a požadované výnosnosti 12 % zjistil, že v pesimistické 

variantě bude investice splacena po 3 letech 11 měsících a 4 dnech, což je v porovnání 

s realistickou i optimistickou variantou o více než rok později. Čistá současná hodnota 

investice tedy vychází kladně již po uplynutí tohoto časového úseku a čistá současná 

hodnota investice po uplynutí životnosti projektu, tedy po pěti letech dosahuje 

v pesimistické variantě hodnoty 978 241 Kč, v realistickém výhledu prodaných kusů 

produktů 5 533 836 Kč a podle optimistického výhledu 6 778 564 Kč. Identifikoval 

jsem také nejpravděpodobnější rizika nesplnění počtu plánovaných prodejů. Podnik 

jsem svými návrhy na tyto možnosti selhání připravil a snížil tak jejich dopad na 

podnik. Vytýčené cíle projektu se mi na základě odhadů podařilo splnit a po celkovém 

posouzení ekonomické efektivnosti investice v jednotlivých výhledech prodejů, lze 

tento podnikatelský záměr doporučit k realizaci ve všech 3 variantách. 

V této bakalářské práci jsem měl na základě provedených analýz vnějšího a vnitřního 

prostředí podniku, navrhnout možnost realizace investice, ekonomicky posoudit její 

efektivnost a na základě toho doporučit, či nedoporučit podnikatelský záměr k realizaci. 

Splněním všech dílčích cílů, se mi podařilo naplnit i cíl obecný, tedy sestavit 

podnikatelský záměr pro investiční činnost společnosti Czech Nutrition, s.r.o. 
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